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Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů  
dobrovolných hasičů okresu Trutnov,  

konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově 
 

zahájení:  1630 hod. 
přítomni:  Výkonný výbor OSH Trutnov 
 zástupci SDH okresu Trutnov 
hosté: ředitel územního odboru HZS Trutnov plk. Mgr. Martin Lelka 
 Zasloužilí hasiči okresu Trutnov 
 Lichá Miluše  
 Richterjörk Pavel  
 Okresní tajemník ČSSD Zdeněk Hefka 
omluveni: plk. Ing. František Mencl, Břetislav Holšán, Ladislav Tykal  
 
Program: 1) Zahájení, uvítání hostů 
 2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise 
 3) Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období 
 4) Zpráva Okresní revizní rady 
 5) Zprávy okresních odborných rad – OORV, OORM, OORP 
 6) Zpráva mandátové komise 
 7) Diskuze 
 8) Usnesení ze shromáždění delegátů 
 9) Závěr 
 
 
1) Zahájení shromáždění, uvítání hostů 

Jednání zahájil náměstek starosty OSH Šeps Jiří, přivítal přítomné zástupce SDH okresu 
Trutnov a hosty, a seznámil je s programem jednání. 

 
2)  Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 

do pracovních komisí byli zvoleni: zapisovatel  - Němečková Monika 
 ověřovatel zápisu - Chalupník Jaroslav 
  - Lánský Vratislav ml. 
 návrhová komise  - Vrba Jaroslav 

 - Pelant Václav 
 - Švihálek Jiří 

 mandátová komise  - Chrtek Jiří 
  - Máslová Lenka 

 
3)  Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období 

Starosta OSH Jiří Orsák připomněl přítomným letošní 145. výročí vzniku prvního SDH u 
nás (ve Velvarech), blížící se hasičskou olympiádu členských zemí CTIF ve všech 
kategoriích v Ostravě ve dnech 19. – 26. července 2009 (bude zahájena předolympijská 
propagační kampaň – plakáty, jízda historickým vozidlem Praga RN z roku 1934, 
reprezentace ČR  rozšířena o další dva kolektivy v kategorii ženy – požární sport) i 
přípravy na IV. řádný sjezd SH ČMS (3. - 4.7.2010 v Ostravě).  
Následně informoval 
- o zdařilé akci z 5. října 2008 v Petrovicích na Vysočině v okrese Třebíč, kde 13 
kolektivů dětí předškolního věku - mezi nimi i z našeho okresu kolektiv dětí z Radvanic a 
Dolního Lánova - prezentovalo činnosti a dovednosti v oblasti požární ochrany.  
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- o tom, že ve dnech 5. – 7. května 2009 proběhne mezinárodní veletrh IDET 2009 poprvé 
se samostatnou expozicí požární a bezpečnostní techniky. 
- o preventivní kampani Liga proti rakovině Praha, nad kterou naše Sdružení převzalo 
v letošním roce záštitu. Tato akce vyvrcholí dne 13. května jako Den proti rakovině. 
P. Orsák konstatoval, že za každého člena SDH okresu Trutnov je ročně posílán příspěvek  
Kč 1,- do Přibyslavi a zmínil možnost tohoto příspěvku i pro Muzeum ve Velkých 
Svatoňovicích. 
Poté ve stručnosti shrnul činnost Výkonného výboru OSH od minulého shromáždění – 
jednání proběhlo 5x, zápisy jsou zveřejněny na stránkách www.oshtu.cz, zmínil výsledek 
hospodaření OSH v roce 2008 a finanční záležitosti týkající se pořádaného MČR Plamen 
2008 (oboje součástí materiálů pro shromáždění). Závěrem poděkoval za pozornost a za 
odvedenou práci     

 
4) Zpráva okresní revizní rady 

Předseda okresní revizní rady p. Moravec Milan stručně a výstižně shrnul práci OORR, 
uvedl, že výdaje OSH byly vždy účelné. Následně všem přítomným připomněl, že příští 
rok je volební, tudíž by všichni ti, co zastávají jakoukoli funkci v OSH, měli pracovat tak, 
aby jejich nástupcům nezůstaly resty.    

 
5) Zpráva Okresních odborných rad – velitelů, mládeže, prevence 
 OORV 

Vedoucí odborné rady velitelů mj. Ing. Šeps Jiří  
- krátce shrnul průběhy dvou jednání OORV od posledního konaného shromáždění, 
informoval o probíhajících přípravách Okresního kola v PS – uskuteční se 13.6.2009 
v Trutnově, velitelem bude p. Šeps J., přihlášky musí být podané na OSH nejpozději 
27.5.2009, kdy na jednání VV proběhne vylosování startovních čísel.  
- informoval o tom, že dne 18.4.2009 proběhly ve Strážkovicích zkoušky odbornosti  
Hasič III - z 9 zúčastněných uspělo 5 členů a podotkl, že z OORV má tento odznak 
bohužel zatím pouze 1 člen   
- upřesnil čas začátku školení pro obsluhovatele motorových pil, které se uskuteční  
dne 2.5.2009 od 9 hod na HZS Trutnov 
- zmínil termíny 29. – 30. května 2009 a 26. – 27. června 2009 - proběhne specializační 
kurz pro velitele JPO V v Bílých Poličanech v oblasti Ochrany obyvatel 

 OORM 
Vedoucí rady Burdychová Julie ihned v úvodu seznámila přítomné s velkým problémem 
OORM a to je materiální základna a technická četa. OORM opětovně žádá o 
zkompletování veškerých překážek, nářadí a technických prostředků, vytvoření okresního 
skladu pro všechen tento materiál, a od okrsků požadoval alespoň 5 lidí na rozhodčí a 
technickou četu – bohužel bez odezvy. Následně J. Burdychová stručně informovala o 
blížících se soutěžích MH, zhodnotila výsledky školení rozhodčích MH a poté se vyjádřila 
podrobněji o Okresních kolech hry Plamen ( 30. – 31.5.2009 v Trutnově, letos poprvé 
OORM nebude poskytovat stravu) a dorostu (14.6.2009 v Trutnově). Dále připomněla 
měsíc říjen, kdy se uskuteční školení školení vedoucích MH, letní školu instruktorů v 
srpnu v Malých Svatoňovicích a červencový okresní tábor mladých hasičů ve Stárkově. 
V závěru poděkovala za pozornost a OORM za jejich obětavou práci. 
OORP 
Vedoucí ORP Jaroslav Vrba informoval o ukončení soutěže Požární ochrana očima dětí 
2009 (letos 35. ročník), OORP provedla vyhodnocení Okresního kola a výsledky byly 
zaslány do Jičína, kde proběhne vyhodnocení za Královéhradecký kraj a tyto výsledky 
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budou následně zaslány do Prahy na SH ČMS. Zmínil školení preventistů dne 10.3.2009 – 
fotodokumentace je ke shlédnutí  na stránkách www.oshtu.cz . 
Rozprava k bodu 5 
Vedoucí OORP p. Vrba a starosta OSH p Orsák předaly odměny za dlouholetou práci 
v oblasti vzdělávání požární prevence - paní Miluši Liché čestné uznání + dárkový balíček 
a panu Pavlu Richterjörkovi Medaili Za zásluhy  
ZH Vlastimil Koš ťálek zmínil 7 členů z řad Zasloužilých hasičů okresu Trutnov, kteří 
v letošním roce oslaví své jubilejní narozeniny, poděkoval Zasloužilým hasičům, kteří 
dodnes aktivně pracují a těm méně zdravým popřál hodně vitality a zdraví 
p. Orsák informoval o tom, že bude sestavena Odborná rada historie a muzejnictví  
p. Vrba Jaroslav předal osvědčení a odznak Preventista I panu Jaroslavu Švandovi 
p. Milan Pácha (SDH Žacléř) přečet dopis od některých členů OORV (viz příloha tohoto 
zápisu č. 2) 
Odpověď p. Orsák Jiří - možnost řešení je společné jednání VV a OORV - všem členům 
OORV bude zaslán dopis 
plk. Mgr. Martin Lelka  informoval přítomné o zaslaných dopisech obcím s nabídkou 
možnosti jednodenní stáže pro JPO na HZS Dvůr Králové n/L, Vrchlabí a Trutnov a 
zdůraznil, že jakýkoli požadavek SDH (na převoz nákladu, na ukázku HZS při  
vyprošťování, …) neposílat do Hradce Králové, ale přímo panu plk. Mgr. Martinu Lelkovi 
p. Ing. Šeps Jiří - prosí okrsky č. 1, 2, 3 a 9 o zvážení možnosti postavit technickou četu 
na Okresní kolo v PS v Trutnově - sdělit do 27.5.2009 
p. Švihálek Jiří (SDH Úpice) - ohledně situace kolem Dodatků k pravidlům soutěží 
zařazených do Poháru starosty OSH Trutnov – nabyl dojmu, že se OORV na svých 
jednáních zabývá převážně soutěžemi a témata jako vybavenost jednotek, cvičební řád 
atd. jsou zastiňována, a navrhuje, zda-li by kvůli tomu nemohla být založena jakási 
sportovní komise 

 
6) Zpráva mandátové komise 
 Pan Lánský Vratislav ml. přednesl zprávu mandátové komise ve znění: 
 přítomno   50 zástupců ze 76 SDH 
 12 Zasloužilých  hasičů 

   3 hosté 
 13 členů výkonného výboru  
   5 členů kontrolní a revizní rady 

Mandátová komise konstatuje, že shromáždění je usnášení schopné, neboť je přítomna 
nadpoloviční většina pozvaných SDH. 

 
7) Diskuze  

p. Klejšmíd - do Muzea ve Velkých Svatoňovicích SDH Verdek zapůjčilo věci na 10 let, 
nyní mají smlouvy o zapůjčení končit a SDH Verdek má zájem o prodloužení. Odpověď 
p. Martinec z SDH Velké Svatoňovice - smlouvy se automaticky prodlužují dodatkem 
smlouvy 
Zlata Stránská SDH Hostinné - upozornila na chybu v kalendáři soutěží na  
rok 2009 - 7.6.2009 v Hostinném soutěž Šedesátkování je pro kategorii MH - v kalendáři 
bude opraveno 
p. Orsák Jiří - předal panu Zdeňku Pelcovi (dne 19.4. oslavil své 70. narozeniny) dar, 
blahopřání a květiny 
p. Zdeněk Pelc - poděkoval za udělení čestného praporu sboru dobrovolných hasičů 
Strážkovice, poznamenal, že by bylo zajímavé zjistit, kolik JPO obdrželo od státu 
hasičskou výstroj a nevěnuje se pouze sportu a že by určitě nebylo na škodu občas osvěžit 
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práva a povinnosti Odborných rad OSH Trutnov. V závěru poděkoval za dary 
k narozeninám. 
p. František Podolník - informoval o možnostech pojištění a připojištění u HVP a o 
možných slevách na pojistném pro členy SDH. 
Julie Burdychová - zda-li by bylo možné oslovit pana Kubeše a zjistit, jak je to 
s akciemi, které vlastní okrsek č. 2.  
Odpověď p. Podolník - akcie byly zaknihovány, podrobnější info bude možné zjistit 
v květnu v Bílých Poličanech. 
p. Švihálek Jiří (SDH Úpice) - v SDH Úpice došlo ke změně velitele sboru i jednotky. 
Místo pana Jaroslava Čiháka bude funkce zastávat pan Petr Jarý. Pan Čihák zůstane i 
nadále velitelem okrsku č. 3  
p. Jiránek - členové JPO sborů by měly být svými zaměstnavateli nějakým způsobem 
podporovány 
Jiří Beran - málo se mluví o zásahové činnosti SDH, členové by měli být více 
zainteresováni - např. nějakými úlevami 
Odpověď p. Orsák - JPO jsou jednotky obcí, nikoli jednotky sdružení, přesto se v této věci 
jedná s příslušnými orgány. 
Julie Burdychová - má-li někdo zájem o vybudování hasičského sportoviště, je možnost 
získat grant z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ÚORM pomůže 
s vypracováním projektu.   

 
 
8) Usnesení ze shromáždění delegátů 
 Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov  
 

I. SCHVALUJE  
1. Zprávu starosty OSH o činnosti okresní organizace od posledního jednání 

představitelů SDH, resp. za rok 2008 
2. Zprávy vedoucích odborných rad velitelů, mládeže a prevence 
3. Čerpání finančních prostředků v roce 2008 a rozpočet na rok 2009 

 
II. BERE NA V ĚDOMÍ 

1. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady. 
2. Informaci Aktivu Zasloužilých hasičů při OSH Trutnov o činnosti aktivu v roce 2008. 
3. Termín školení velitelů JPO V v oblasti Ochrany obyvatelstva, možnost vyslání i 

velitelů JPO II a JPO III 
4. Zprávu zástupce OORV v souvislosti s navrženými změnami v pravidlech soutěže O 

pohár starosty OSH Trutnov 
5. Informaci zástupce HVP o pojištění soutěží a dalších možnostech pojištění, 

připojištění 
6. Změnu ve funkci velitele JSDH a JPO III v Úpici - jmenován byl Petr Jarý 

 
III. UKLÁDÁ 

1. VV OSH projednat diskusní příspěvky z dnešního jednání a řešit konkrétní 
připomínky. 

2. JSDH JPO V s OÚ vyslat velitele do Bílých Poličan, kde bude probíhat školení 
v oblasti Ochrany obyvatel 

3. VV OSH projednat návrh na vytvoření sportovní komise, která se bude zabývat 
soutěžemi a OORV bude poradním orgánem 
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Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 
 
9) Závěr 
 Předsedající Ing. Šeps Jiří  poděkoval všem za účast a ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno v 1910 hod. 
 
Předsedající Shromáždění představitelů SDH: Jiří Šeps 
 
Předseda návrhové komise: Jaroslav Vrba 
 
Členové návrhové komise: Václav Pelant 
  
 Švihálek  
 
Zapsala:   Němečková Monika 
 
Ověřovatelé zápisu:  Chalupník Jaroslav 
 
 Lánský Vratislav ml.    
      


