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Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 24.5.2012 

 v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 1500 hod 
 
Přítomní:  členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jiří Dufek, 
   František Podolník, Petr Řehůřek, Bc. Václav Schreier, Julie  
   Burdychová, Bc. Vratislav Lánský 
                 členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek, Milan Moravec 
                 ostatní přítomní: Monika Němečková, Pavel Borůvka 
Omluvení: Jana Raticová, Jaroslav Jansa 
 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání  
3. Čerpání rozpočtu od posledního jednání VV 
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 
   - mládeže (kemp, OK Plamen a dorostu) 
   - velitelů (stěhování garáží, okrsková kola, OK v PS) 
   - prevence (POOD) 
5. Různé 
   - oslavy a výročí SDH v roce 2012 
   - návrhy na vyznamenání (SDH Libňatov) 
6. Závěr 
 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     Starosta OSH zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. Zapisovatelkou 
byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Miloslav Bárta a Zdeněk Pelc.  
Schváleno všemi hlasy. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Kontrola minulého zápisu proběhla bez připomínek.  
 
3. Čerpání rozpočtu od posledního jednání VV 
     Od minulého jednání VV jsou nejvyšší položkou příjmů účastnické poplatky na letní tábor 
ve výši 18.000,- Kč, k dnešnímu dni je přihlášeno již 60 dětí + dalších pět má rezervované 
místo. 
     Mimo běžných nákladů na nájem, mzdu, telefon a internet jsme platili štěrk a jeho dopravu 
v hodnotě 1.444,- Kč na vyrovnání pozemku na atletickém stadionu v Trutnově, kam byly 
přestěhovány garáže na úschovu překážek. Garáže musely být přemístěny z důvodu vzniku 
bikeparku, který byl na původním místě garáží vybudován. Starosta OSH tímto děkuje SDH 
Trutnov HSM, SDH Mladé Buky a SDH Vlčice za pomoc při této akci.  
Dalším mimořádným nákladem bude pořízení 2 ks 2 m bariér, které jsme nechali vyrobit, 
jednu bude hradit KSH z dotace, kterou získalo na dorostenecký kemp, a druhá bude pořízena 
z dotace MŠMT na provoz OSH. 
A rozhodně se ještě letos budeme snažit zajistit 2 ks mašin, které budou pro příští rok 
jednotné jak na okresní, tak na krajské kolo. 
     Co se týče příjmů, tak nám byly přiděleny:  
- dotace z Ministerstva vnitra na  
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okresní kolo v PS ve výši 7.850,- Kč 
okresní kolo hry Plamen a dorostu ve výši 12.760,- 
 
- dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na  
provoz a MTZ OSH ve výši 46.100,- Kč 
MTZ a VA SDH ve výši 34.500,- 
mzdy OSH ve výši 29.180,- 
 
- dotace z KÚ Královéhradeckého kraje na letní tábor ve výši 24.000,- Kč. 
V důsledku všech těchto nastalých i plánovaných změn v nynějším rozpočtu bude v pololetí 
na jednání VV předložena rozpočtová změna. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová  
     Ve dnech 14. - 15.4.2012 se na stadionu Sparta Úpice uskutečnil tréninkový kemp dorostu 
pod vedením Veroniky Borůvkové z Libňatova, Radovana Bludského z SDH Velichovky a 
Josefa Mládka - člena národní reprezentace DH. Z 50ti přihlášených zájemců jich v sobotu 
ráno nakonec přijelo jen 38, jinak celý kemp proběhl bez problémů a zranění. Pro příští rok je 
potřeba dořešit přítomnost jednotlivých vedoucích se svými svěřenci na kempu a nějakým 
způsobem zajistit maximální účast - pravděpodobně předem vybíranou částí účastnického 
poplatku.  
     O víkendu 2. - 3.6.2012 se na stadionu v Úpici uskuteční okresní kolo hry Plamen. 
Prozatím je přihlášeno 14 družstev mladších a 11 družstev starších. Občerstvení zajistí SDH 
Batňovice - jak pro rozhodčí a štáb, tak i balíčky pro SDH, jako tomu bylo loni. Prezence: v 
sobotu 8:00 – 8:30 + odevzdat přehled celoroční činnosti a kroniku, v neděli 8:30 – 9:00. 
Návratky zaslat zpět na OSH nejpozději do 27.5.2012. 
Disciplíny + rozhodčí disciplín: 
sobota - požární útok CTIF – Podolník František, Paťavová Jitka  
              štafeta CTIF – Šedivá Laďka, Foubíková Lada  
              štafeta pož.dvojic –Huňát Jaroslav, Schmidt Ondřej  
              požární útok – Žáková Andrea, Raticová Jana  
neděle - štafeta 4 x 60m – Dressler Jan, Linhart Martin  
              60 m jednotlivci – Borůvková Veronika, Hepnar Petr st. 
 
OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps  
     ve stručnosti zhodnotil uskutečněná okrsková kola: okrsek č. 1 - soutěž se uskutečnila 
28.4.2012 v Žacléři v areálu Bret jako společné prověrkové kolo okrsků číslo 1 a 9. Z okrsku 
1 se zúčastnilo všech 5 jednotek, tedy 100%  účast. Okrsek č. 2 - soutěž se uskuteční až 
26.5.2012 od 10 hod v Jívce - Horních Vernéřovicích. Okrsek č. 3 - soutěž se uskutečnila 
18.5.2012 od 16 hod v Maršově u Úpice. Soutěže se zúčastnilo 8 jednotek z 10. Nezúčastnili 
se členové JPO Rtyně v Podkrkonoší a JPO Markoušovice. Součástí okrskového kola byla 
doplňková soutěž v uzlování. Okrsek č. 4 - soutěž se uskutečnila 4.5.2012 od 16:30 hod v 
Choustníkově Hradišti. Okrsek č. 5 - okrskové kolo proběhlo 4.5.2012 od 17 hod v areálu 
Zámku v Bílých Poličanech - z 10 jednotek se nezúčastnilo SDH Doubravice a Zdobín, 
mašinu měly nefunkční SDH Vilantice, Zábřezí a Bílé Poličany. Okrsek č. 6 – soutěž 
proběhla 11.5.2012 od 18:30 hod v Borovnici, zúčastnilo se 6 jednotek ze 6 = 100% plus 2 
družstva žen. Okrsek č. 7 – okrskové kolo proběhlo 12.5.2012 v Čermné, z 10 SDH nepřijel 
pouze SDH Javorník. Okrsek č. 8 - soutěž se konala 12.5.2012 od 9 hod v Dolním Dvoře. Z 
11 SDH v okrsku 2 SDH nemají techniku, tudíž se nezúčastnily, ze zbývajících 9 nepřijely 
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jednotky ze Špindlerova Mlýna a Vrchlabí 1. Naopak se soutěže zúčastnilo 6 družstev žen. 
Okrsek č. 9 - soutěž se uskutečnila 28.4.2012 v Žacléři v areálu Bret jako společné 
prověrkové kolo okrsků číslo 1 a 9. Z okrsku 9 se soutěže zúčastnilo 6 jednotek z celkových 8 
- nezúčastnili se členové SDH Horní Maršov a SDH Malá Úpa, a dále se zúčastnila i 3 
družstva žen. 
     Na jednání OOR velitelů dne 23.5.2012 byly sestaveny propozice a organizační 
zabezpečení okresního kola v požárním sportu. Prezence 7:30 - 8:00 hod. Technickou četu 
bude zajišťovat okrsek č. 7 Hostinnsko. Vedoucí technické čety - Mašek Michal. Rozhodčí na 
disciplínu dvojboj si musí zajistit rada mládeže.   
Velitel soutěže - Pelc Zdeněk  
Hlavní rozhodčí - Ing. Šeps Jiří  
Rozhodčí disciplíny běh 100 m s překážkami - Podolník František  
Rozhodčí disciplíny štafeta 4 x 100 m - Raticová Jana st.  
Rozhodčí disciplíny požární útok - Bárta Miloslav  
Časomíra elektronická - Borůvka Jaroslav  
Zapisovatelka - Dančová Iva  
Zpracování výsledků - Bittnerová Dagmar  
Hlasatel - Orsák Jiří  
Zdravotní služba - člen HZS Šeps Michal  
Všechny disciplíny se budou běhat na tartanu, disciplína běh na 100 m s překážkami se bude  
běhat ve třech drahách - nejdříve muži a dorci, poté ženy a dorky. V disciplíně PÚ se bude  
běhat 1 pokus. Propozice včetně časového harmonogramu budou zaslány meilem jednotlivým 
přihlášeným SDH + budou zveřejněny na webu www.oshtu.cz v sekci aktuality.   
Startovní pořadí přihlášených družstev mužů, žen a dorostu bylo rozlosováno takto:  
MUŽI:   1. Dolní Branná                                            ŽENY:   1. Vlčice  
  2. Trutnov H.S.M.  2. Horní Lánov  
 3. Mladé Buky   3. Svoboda nad Úpou  
  4. Dolní Olešnice  4. Hřibojedy  
  5. Vlčice    5. Radvanice  
DORCI: 1. Horní Lánov                                          DORKY:   1. Horní Lánov  
 2. Hřibojedy  
Příprava drah se uskuteční v pátek 8.6.2012 od 18 hod - již tradičně zajistí SDH Mladé Buky  
nejspíše ve spolupráci s SDH Trutnov HSM. 
     Dne 3.5.2012 se Ing. Jiří Šeps s vedoucí rady mládeže Julií Burdychovou zúčastnili 
mimořádného jednání okrsku č. 3. Zástupci MH z SDH Rtyně v Podkrkonoší, kvůli kterým se 
toto jednání víceméně konalo, půl hodiny před zahájením svou účast omluvili.  
Již na březnovém jednání OOR velitelů byly stanoveny termíny cykliky strojníků JPO II a III 
- pro připomenutí:  
18.10.2012 – PS Dvůr Králové nad Labem a PS Trutnov od 15:30 hod  
25.10.2012 – PS Vrchlabí a PS Trutnov od 15:30 hod 
 
OOR PREVENCE – Petr Řehůřek 
     od firmy PO-BP s.r.o. získal propagační materiály, další jsou v jednání od HZS 
Královéhradeckého kraje.  
     V krajském kole soutěže POOD se z našeho okresu umístilo 10 dětí, vyhodnocení 
republikového kola proběhne 30.5.2012 v Praze. Mimo první tři práce vyhodnocené v každé 
kategorii bylo na ústředí zasláno i DVD žáka ze ZŠ Mladé Buky jako ukázka šikovnosti a 
zároveň podnět k vytvoření nové soutěžní kategorie. Slavnostní předání odměn všem 
vyhodnoceným z našeho okresu se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2012 od 15:00 hod na PS 
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Trutnov. Pozvánky jednotlivým ZŠ, MŠ, ostatním organizacím a rodičům vyhodnocených 
dětí byly již zaslány poštou. 
 
5. Různé 
Oslavy a výročí v roce 2012 
9.6.2012 - 125 let založení SDH Batňovice (spojeno s dnem obce) - a VV Jiří Orsák 
16.6.2012 - 120 let založení SDH Libňatov – za VV Ing. Jiří Šeps, Julie Burdychová 
23.6.2012 -  130 let založení SDH Vilantice (spojeno se dnem obce) 
14.7.2012 - 100 let Českého sboru v Dubenci – František Podolník, Jana Raticová 
18.8.2012 - 140 let založení SDH Malé Svatoňovice (spojeno s dnem obce) 
8.9.2012 - 120 let založení SDH Suchovršice 
 
Návrhy na vyznamenání: 
SDH Libňatov – návrhy na vyznamenání byly schváleny s malými změnami. 
 
Hlavní vedoucí LT 
Dalším úspěšným držitelem kvalifikace "hlavní vedoucí tábora" se stal Matyáš Orsák z SDH 
Malé Svatoňovice. 
 
Personální změna 
Ke dni 23.5.2012 ukončila pracovní poměr dohodou Markéta Nováková – nastupuje do 
nového zaměstnání. Po dobu tří měsíců, než se vrátí na plný pracovní úvazek Monika N., 
bude na dohodu o provedení práce přijata nová zaměstnankyně. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
Jednání s A. Babišem - ve čtvrtek 31.5.2012 od 18:00 hod se v budově bývalého pivovaru v 
Dašicích (okres Pardubice) uskuteční jednání s jedním z nejvýznamnějších českých 
podnikatelů současnosti Andrejem Babišem, který má zájem finančně podpořit mladé hasiče. 
Z každého OSH okresu HK a PU se jednání zúčastní 2 - 4 zástupci, za náš okres pojedou Ing. 
Jiří Šeps a Milan Bárta, a vedoucí rady mládeže Julie Burdychová.  
Schváleno všemi hlasy. 
 
Noční soutěž ve Zlaté Olešnici 
SDH Zlatá Olešnice pořádá dne 8.6.2012 noční soutěž v požárním útoku. Do kalendáře 
soutěží byla nahlášena jako soutěž řídící se SHS. Z uveřejněných propozic k soutěži však 
vyplývá, že zásadně odporuje Směrnicím hasičských soutěží. Z tohoto důvodu Výkonný 
výbor schvaluje vyškrtnutí Noční soutěže ve Zlaté Olešnici z kalendáře soutěží okresu 
Trutnov a ukládá starostovi OSH informovat o tom starostu SDH Zlatá Olešnice. 
Termín: 6.6.2012. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
Aktiv ZH - v sobotu 26.5.2012 se uskuteční aktiv Zasloužilých hasičů okresu Trutnov v rámci 
Dne hasičů ve Vrchlabí. Bc. Vratislav Lánský pro Zasloužilé hasiče zajistil VIP stan s 
občerstvením. Doprava je zajištěna hromadně mikrobusem. Prozatím je přihlášeno 17 ZH z 
26. Cestovné a strava budou hrazeny z prostředků OSH Trutnov. Schváleno všemi hlasy. 
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6. Závěr  
Starosta Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 17:30 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 21.6.2012. 
 
Zapsala:        Monika Němečková 
 
Ověřovatelé: Miloslav Bárta 
  
                      Zdeněk Pelc 


