Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Trutnov
Okrsek č. 5 – Dubenecko

Zápis z Výroční valné hromady
okrsku č. 5 – Dubenecko
Jednání se konalo dne 25. února 2022 ve společenské místnosti Obecního
úřadu v Lanžově, bylo zahájeno v 19:00 hodin.
Přítomni: Petr ČTVRTEČKA (SDH Dubenec – starosta okrsku + člen VV OSH Trutnov)

Jan ČERNÝ (SDH Velký Vřešťov – velitel okrsku + náměstek starosty OSH
Trutnov pověřený vedením OSH)
SDH Bílé Poličany – Karel JEŽEK, Lukáš KŇOUREK
SDH Dubenec – Luboš LESÁK
SDH Hřibojedy – Jaroslav VOŇKA
SDH Lanžov – Tomáš SEDLÁČEK, Pavla SEDLÁČKOVÁ, Milan ŠTĚPÁNEK
SDH Libotov – Martin HYNEK, Miroslav LEBEDÍNSKÝ, Josef ŠPŮR
SDH Velký Vřešťov – Martin VLAČIHA
SDH Vilantice – Vít HOLUB, Martin PETERA, Vlastimil ŠTÍPEK
SDH Zábřezí – Luděk HUBENÝ, Tomáš KAPLAN, Karel ZELENÝ
SDH Zdobín – P. HORÁČEK, Luděk KULHÁNEK

Hosté:

Jan MENCL, starosta obce Lanžov
Kateřina SINKOVICZOVÁ, místostarostka obce Lanžov
Jiří DUFEK, starosta okrsku č. 6 – Mostecko

Program jednání:
1. Přivítání účastníků a hostů, schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Volba sčítací komise, zapisovatele a ověřovatelů
4. Zprávy o výsledku hospodaření za roky 2020 a 2021
5. Zprávy revizora okrsku za roky 2020 a 2021
6. Zprávy starosty za roky 2020 a 2021
7. Zprávy velitele okrsku za roky 2020 a 2021
8. Zprávy Hlavní vedoucí kolektivu mladých hasičů za roky 2020 a 2021
9. Putovní pohár
10. Informace o stavu OSH Trutnov
11. Návrhy kandidátů v souvislosti s mimořádnou volbou starosty, náměstka a
členů OKRR OSH Trutnov
12. Plán činnosti na rok 2022
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1. Přivítání účastníků a hostů, schválení programu
Jednání zahájil starosta okrsku Petr Čtvrtečka, který uvítal všechny přítomné, zejména
hosty. Uvedl, že se sešli zástupci ze všech 9 sborů, tj. celkem 22 účastníků, a 3 hosté.
Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že schůze se schopná se usnášet.
2. Volba návrhové komise
Starosta okrsku navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Miroslav
Lebedínský, Martin Hynek a Josef Špůr. O návrhu nechal hlasovat, schváleno všemi hlasy.
3. Volba sčítací komise, zapisovatele a ověřovatelů
Dále byly předloženy návrhy na složení sčítací komice – Lukáš Kňourek a Karel Ježek,
na zapisovatele – Milan Štěpánek, a na ověřovatele zápisu – Tomáš Sedláček a Martin Petera.
Návrhy byly chváleny všemi hlasy.
4. Zprávy o výsledku hospodaření za roky 2020 a 2021
V zastoupení pokladní okrsku byly předneseny údaje za rok 2020 a za rok 2021, příjmy
a výdaje, zůstatky na pokladně. Zpráva byla vzata na vědomí, schváleno všemi hlasy.
5. Zprávy revizora okrsku za roky 2020 a 2021
Revizor okrsku Luděk Hubený přednesl zprávu revizora okrsku, navazující
na předložené údaje o výsledku hospodaření. Byla provedena kontrola všech finančních
prostředků, vše v pořádku. Zpráva byla vzata na vědomí, schváleno všemi hlasy.
6. Zprávy starosty za roky 2020 a 2021
Starosta okrsku uvedl, že je nejen povinností, ale i dobrým zvykem hodnotit uplynulé
období, a vyjádřil se konkrétně:
„V posledních dvou letech jsme překonali mnoho negativních událostí, ale vykonali
jsme i hodně dobrých věcí. Zažíváme složité období pandemie, která nám nabourala plány, a
bohužel i vážně zkomplikovala životy, jak zdravotně, tak i politicky a vztahově. Toto snad končí,
ale nastupuje válka na Ukrajině, jako důsledek neřešení problémů v evropské společnosti.
Toto všechno bude pro nás mít minimálně ekonomický dopad. Nepodléhejme negativním
náladám, zajímejme se o aktuální dění a udržujme dobré mezilidské vztahy, mějme se rádi.
Začnu nedobrými událostmi – „rozsypal“ se nám okres, bohužel dopadem dlouhodobé
agónie a představ, že je vše v pořádku a není potřeba nic měnit. Bylo patrně chybou, že
odvolaný starosta M. Bárta nereflektoval daný stav, nebyl schopen nechat provést inventury,
seznámit se se stavem věci a nastavit nová pravidla. Vše mohlo fungovat ku prospěchu okresu
i všech jeho SDH. Bohužel se tak nestalo, což mě mrzí a dodnes to nedovedu pochopit.
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V důsledku jsme promarnili minimálně jeden rok. Více je uvedeno v zápisech z jednání VV
OSH Trutnov, ještě mě doplní velitel okrsku a vyjádříme se k tomu i v konkrétním bodu.
Dále mě velmi mrzí částečná nefunkčnost některých sborů v okrsku. Ano, doba je nebo
byla těžká, ale může být ještě hůř, stačí sledovat denní události. Potřebujeme, aby členové
všech sborů začali spolupracovat a vytvořili si alespoň základní krizový plán, jinak některé
sbory zaniknou.
Chci ale hovořit také o tom, v čem se nám daří. Jde hlavně o práci okrsku, podporu
sborů, zajišťování přístupu k informacím, a také o motivaci k práci a ke spolupráci. Funguje
pomoc a dodržování standardů v rámci administrativy u SDH a v rámci JSDH. Organizujeme
a provádíme školení mezi SDH v okrsku, ačkoliv nám to covid zkomplikoval. Podporujeme
spolupráci mezi sbory v okrsku. Komunikace a spolupráce mezi sbory funguje, za což patří
všem velký dík! Musím ale připomenout, že díky covidu se konaly jen 3 VVH, toto musíme
napravit.
Sbory jsou veřejně prospěšné organizace a jejich práce spočívá na více úrovních, jako
je vzdělání, výchova, prevence, sport, represe, kultura, atd. Proto jsme uskutečnili školení –
přípravu na odbornost Hasič III, zkoušky úspěšně absolvovali Luboš lesák, Tomáš Sedláček
a Milan Štěpánek. Nedávno spolu se mnou nastoupili do studia Univerzity dobrovolného
hasiče kolegové Lesák, Štěpánek, Voltr, Tomášek a Řehák.
Okres je spolupořadatelem soutěží krajských a republikových, budeme se podílet i jako
okrsek. Máme celkem 9 sborů a určitě dokážeme svou činnost sladit.
Neohu zapomenout na naši účast na soutěžích. Máme soutěžní družstva dospělých –
Dubenec, Lanžov, Bílé Poličany, Hřibojedy. Někdy se zadaří ve Velkém Vřešťově a v Libotově.
Pracujeme s dětmi – Velký Vřešťov, Hřibojedy, Dubenec, začíná se v Lanžově. Pořádáme
soutěže - Bílé Poličany, Lanžov, Dubenec, Libotov, Hřibojedy, pořádali jsme v okrsku i okresní
kolo v požárním útoku.
V našem okrsku se pořádá poslední kondiční jízda JPO, která má už republikový
rozsah, uskutečnili jsme ji na Silvestra.
Vyslovuji velké poděkování sborům, které pracuji s dětmi. A také díky sborům, které
reprezentuji samy sebe a tím i okrsek, okres a kraj. V posledních dvou letech nás družstva
Lanžova, Hřibojed a Dubence reprezentovala na krajské soutěži, máme v okrsku mistry
Jizerské ligy.
Ještě jednou děkuji všem, kteří pracují a nevzdávají se, ať je situace jakákoliv. Také
děkuji všem obcím a starostům za podporu. Na závěr mám přání pro všechny – hlavně zdraví,
vše ostatní se dostaví, pokud za tím půjdete!“
Zpráva starosty byla vzata na vědomí, schváleno všemi hlasy.
7. Zprávy velitele okrsku za roky 2020 a 2021
Velitel okrsku Jan Černý přednesl přítomným svou zprávu včetně plánu na rok 2022 a
zprávy o JPO takto:
„Vážení bratři a sestry, vážení hosté.
Rád bych Vás seznámil s činnostmi okrsku č. 5 za rok 2020 a 2021 a představil akce
pro rok 2022.
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Rok jsme chtěli již jako obvykle začít Valnými hromadami ve sborech a Valnou
hromadou našeho okrsku, ale bohužel vše bylo kvůli COVID 19 opatřením omezeno.
Okrskové kolo se také nekonalo již podruhé.
Školení a semináře: Vedoucí mládeže – pozastaveno, Prevence – jarní seminář
pozastaven, podzimní se konal 16. října na stanici HZS v Trutnově.
V okrsku máme Preventisty II, konkrétně p. Zelený Karel, Černý Jan, Čtvrtečka Petr,
Řehák Martin.
Preventivní beseda „U Vás doma hořet nemusí“, kterou jsem měl uskutečnit spolu
s P. Čtvrtečkou, se také nekonala. Byli jsme připraveni, přednášelo by se o použití PHP,
hlásičích kouře a jejich rozdělení a umístění, problematika komínů, kontrola a čištění, statistika
– příčiny požárů, olej – hašení, vánoce – věnce a stromeček, elektro kola a baterie, publikace
pro obecní úřady. Vše pozastaveno opatřeními COVID 19.
Hasič I – III bratr Černý J. II. stupeň, bratr Čtvrtečka P. a Řehák M. III. stupeň a
8. 12. 2021v kanceláři OSH TU bratr Lesák L., Štěpánek M. a Sedláček T., také III. stupeň.
Soutěže: okrskové kolo zrušeno kvůli COVID 19, uspořádány tradiční soutěže –
Libotov, Dubenec, Dubenec noční a liga, Bílé Poličany, Lanžov, Okresní kolo v požárním
sportu Dubenec (12. 6.).
Hasičské plesy, Hasičské dny a oslavy byly taktéž omezeny.
Všem sborům, které pořádají jakoukoli hasičskou akci, z celého srdce děkuji, protože
to napomáhá k hasičské osvětě a k získávání nových členů do sborů.
Dále se chci i já vyjádřit k plánu práce na rok 2022. Začínáme Valnými hromadami
ve sborech a Valnou hromadou našeho okrsku. Opět doporučuji v rámci našeho okrsku a bližší
spolupráce mezi sbory zvát zástupce našich sborů na VVH. Zvát a vyzývat členy našeho
okrsku a okresu k účasti na společenských akcích, oslavách a ukázkách techniky.
Nezapomínejte na oceňování členů za jejich odvedenou práci.
Okrskové kolo – 13. 5. od 17:00 Dubenec
Soutěže:

11. 6. Lanžov – soutěž neupravených PS-8
18. 6. Libotov Pohár starosty obce
25. 6. Dubenec Dubenecký pohár
13. 8. Bílé Poličany Pohár starosty obce
20. 8. Lanžov Pohár starosty obce
27. 8. Dubenec noční soutěž
Dále soutěže okresu TU a postupové soutěže – okres, kraj, MČR.

Doporučuji a vyzývám na následující volební období 2020 – 2025
-

Implementovat závěry VI. sjezdu SH ČMS do plánu práce
Prohlubovat spolupráci mezi sbory našeho okrsku
Zúčastňovat se okrskového kola a všech soutěží našeho okrsku
Plánovat, vyzývat a zvyšovat u členů sborů vzdělanost v odbornostech Hasič
I – III, Preventista I – III, Univerzita DH, Rozhodčí, atd.
Zúčastňovat se Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, nejbližší se
uskuteční 25. 3. 2022
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-

Dbát a dodržovat Stanovy SH ČMS, dbát a dodržovat posloupnost
vyznamenání a oceňování svých členů za jejich odvedenou práci
Nezapomínat na zasloužilé členy
Zakládat a udržovat kroniky a udržovat historickou techniku a předvádět ji
při oslavách a na hasičských dnech
Využívat čerpání dotací pro SDH
Spolupracovat s HVP, využívat služeb pojištění u HVP
Zúčastňovat se akcí jako např. Ukliďme Česko a podobné

Jednotky PO našeho okrsku:
-

Dubenec III
Bílé Poličany V
Hřibojedy V
Libotov V
Velký Vřešťov V

Je nutné si hlídat termíny zdravotních prohlídek, školení svých členů jednotek a
zvyšovat jejich vzdělanost.
Velitelé jednotek – kontrolovat financování jednotek a vědět, co může v rozpočtu
na jednotku být.
Využívat dotace pro JSDH – investiční a neinvestiční povahy na vybavení, auta,
na rekonstrukce zbrojnic, školení.
Závěrem Vám chci poděkovat za odvedenou práci v roce 2021 a do nového roku popřát
hodně zdraví a štěstí jak ve sborech, tak Vám a Vašim rodinám.“
Zpráva velitele okrsku byla vzata na vědomí, schváleno všemi hlasy.
8. Zprávy Hlavní vedoucí kolektivu mladých hasičů za roky 2020 a 2021
Starosta okrsku v zastoupení Martiny Machačové přednesl zprávu za oba roky. Zpráva
byla vzata na vědomí, schváleno všemi hlasy.
9. Putovní pohár
Starosta přítomné informoval, že by rád zatraktivnil soutěžní činnost okrsku, v rámci
toho má v plánu uskutečnit putovní pohár, do které by se přetransformovalo okrskové kolo.
V diskuzi k tomuto návrhu byla celková shoda na formátu soutěže. Datum bude 13. 5. 2022
v Dubenci. Návrh byl chválen všemi hlasy.

10. Informace o stavu OSH Trutnov
Starosta okrsku v úvodu tohoto bodu stručně zrekapituloval vývoj situace na OS
Trutnov v uplynulém roce s odkazem na předchozí jednání okrsku a návrhy, které byly
předloženy na jednání představitelů OSH Trutnov. Následně předal slovo veliteli okrsku Janovi
Černému, který je současně zastupujícím starostovi OSH Trutnov.
Ten poté přítomné podrobně seznámil o vývoji stavu na OSH Trutnov od doby odvolání
starosty, referoval o přijatých opatřeních, odkázal na zápisy z jednání VV OSH, které jsou
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zveřejňovány na webové stránce. Rovněž upřesnil formu voleb nových funkcionářů, které se
uskuteční v rámci jednání Shromáždění představitelů OSH Trutnov dne 25. 03. 2022.
Informace byla vzata na vědomí, schváleno všemi hlasy.
11. Návrhy kandidátů v souvislosti s mimořádnou volbou starosty, náměstka a členů
OKRR OSH Trutnov
Starosta seznámil přítomné s návrhy na funkce v OSH, které byly schváleny na VVH
SDH Dubenec:
na funkci starosty OSH Trutnov – Jan Černý z SDH Velký Vřešťov
na funkci náměstka starosty OSH Trutnov – Pavel Borůvka z SDH Libňatov
na funkci člena OKRR OS Trutnov – Ondřej Tomášek, Luboš Lesák (oba SDH
Dubenec) a Luděk Hubený (SDH Zábřezí)
Dále informoval zástupce SDH Velký Vřešťov o tom, že na funkci starosty SDH
Navrhují také Jana Černého.
Po diskuzi k tomuto bodu byl formulován návrh kandidátů za okrsek č. 5 – Dubenecko:
Okrsek č. 5 – Dubenecko navrhuje kandidáty do vedení OSH Trutnov
-

na funkci starosty OSH Trutnov – Jana Černého z SDH Velký Vřešťov
na funkci náměstka starosty OSH Trutnov – Pavla Borůvku z SDH Libňatov
na fukci člena OKRR OS Trutnov – Ondřeje Tomáška, Luboše Lesáka (oba SDH
Dubenec) a Luďka Hubeného (SDH Zábřezí)

Návrh byl schválen všemi hlasy.
12. Plán činnosti na rok 2022
Starosta okrsku představil v bodech plán práce na rok 2022 v rovině obecné i
v konkrétní podobě a okomentoval jednotlivé položky.
Obecná část plánu činnosti okrsku:
-

podpora sborů
zajišťování přístupu k informacím
motivace k práci ve sborech a ke spolupráci mezi členy
motivace ke spolupráci mezi sbory
motivace ke vzdělanosti členů sdružení
pomoc při dodržování standardů v rámci administrativy u SDH a v rámci JSDH
organizace a realizace školení mezi SDH v okrsku
podpora spolupráce mezi sbory v okrsku.

Konkrétní část plánu činnosti okrsku:
-

okrskové jednání se bude konat minimálně dvakrát, lépe třikrát v roce
okrskové kolo se uskuteční v Dubenci
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-

-

-

soutěže jsou plánovány v Libotově, v Dubenci (+ Jizerská a Východočeská liga),
V Bílých Poličanech, v Lanžově (neupravené PS-8 + soutěž O pohár starosty), noční
soutěž v Dubenci
dále se budou konat soutěže okresu Trutnov a postupové soutěže – okres, kraj, MČR
prohlubování spolupráce mezi sbory našeho okrsku
zúčastnit se okrskového kola a všech soutěží našeho okrsku
vzdělávat se v odbornosti Hasič I – III, Preventista I – III, Univerzita DH, rozhodčí, atd.
zúčastňovat se Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
dbát na dodržování Stanov SH ČMS
dbát a dodržovat posloupnost vyznamenání a oceňování svých členů za jejich
odvedenou práci
nezapomínat na zasloužilé hasiče
zakládat a udržovat kroniky, udržovat historickou techniku a předvádět ji při oslavách
a na hasičských dnech
využívat čerpání dotací pro SDH
spolupracovat s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, využívat služeb pojištění u HVP

13. Diskuse
Starosta Lanžova Jan Mencl ve svém vystoupení ocenil vysokou účast na jednání a
popřál účastníkům, aby z jednání vyplynul konkrétní výsledek.
Poděkoval SDH Dubenec za působení JPO. Paní místostarostka uvedla, že ráda
poznává zástupce SDH v okrsku a těší se na spolupráci.
Jiří Dufek, starosta okrsku č. 6, pozdravil účastníky jednání za okrsek Mostecko.
Seznámil přítomné s jejich návrhy na funkce ve vedení a v OKRR OSH Trutnov. Popřál hodně
úspěchů.
V rámci diskuze padla připomínka, abychom zvali zasloužilé hasiče na všechna jednání
okrsku, toto bude uskutečněno od následujícího zasedání.
Diskutující navrhli ocenění družstva žen z Hřibojed za jejich postup na republikovou
úroveň, ocenění bude zajištěno a předáno při dalším okrskovém zasedání.
Starosta okrsku informoval o stěhování garáží v Trutnově, dále pak upozornil zástupce
všech SDH na činnost kronikářů, bez nichž je velmi problematické podchytit a uchovat historii
jednotlivých sborů.
Velitel okrsku Jan Černý poděkoval všem za důvěru a představil svou vizi další činnosti
OSH Trutnov.
Závěr diskuze se zabýval situací v Hasičské vzájemné pojišťovně, informace o ní
nejsou kompletní, budeme zjišťovat.
14. Usnesení
Starosta okrsku pověřil zapisovatele k přednesení usnesení z jednání Výroční valné
hromady, návrh usnesení byl formulován takto:
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Výroční valná hromada okrsku č. 5 – Dubenecko
volí
-

návrhovou komisi ve složení Miroslav Lebedínský, Martin Hynek a Josef Špůr
sčítací komisi ve složení Lukáš Kňourek a Karel Ježek
zapisovatelem Milana Štěpánka
ověřovateli zápisu Tomáše Sedláčka a Martina Peteru

bere na vědomí
-

zprávy o výsledku hospodaření za roky 2020 a 2021
zprávy revizora okrsku za roky 2020 a 2021
zprávy starosty za roky 2020 a 2021
zprávy velitele okrsku za roky 2020 a 2021
zprávy Hlavní vedoucí kolektivu mladých hasičů za roky 2020 a 2021
informac o stavu OSH Trutnov
vystoupení hostů a účastníků v diskuzi

schvaluje
-

plán činnosti na rok 2022
konání Putovního pohár v rámci okrsku

navrhuje kandidáty do vedení OSH Trutnov
-

na funkci starosty OSH Trutnov Jana Černého,
na funkci náměstka starosty OSH Trutnov Pavla Borůvku z SDH Libňatov
do OKRR Ondřeje Tomáška, Luboše Lesáka (SDH Dubenec) a Luďka Hubeného (SDH
Zábřezí)

15. Závěr
Jednání Výroční valné hromady okrsku č. 5 – Dubenecko bylo ukončeno
ve 21:15 hodin. Starosta poděkoval všem za účast a za zapojení do diskuze, popřál všem
hodně úspěchů a zdraví.
Předsedající:

Zapisovatel:

Petr Čtvrtečka

Milan Štěpánek

Ověřovatelé zápisu:

Martin Petera

Zápis z VVH okrsku č. 5 – Dubenecko

25. 02. 2022

Tomáš Sedláček
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