
Shromáždění představitelů Trutnov 16. 3. 2018 
Program jednání: 

1.  Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele 
zápisu, mandátové a návrhové komise 

2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za rok 2017 
3. Zprávy jednotlivých rad 
4. Zpráva OORKR a zpráva za tok 2017 
5. Návrh na usnesení 
6. Diskuse 
7. Zpráva mandátové komise 
8. Návrhová komise  
9.  Závěr 

 
Hosté: 
Zdeněk Pelc  - vedoucí aktivu Zasloužilých  hasičů okresu Trutnov  
Jaroslav Vrba – vedoucí krajské rady prevence Královehradeckého kraje 
Milan Moravec – vedoucí OKRR okres Trutnov 
 mj. Pavel Matějka zástupce HZS Trutnov 
Břetislav Holšán – ředitel pobočky HVP Jičín 
Iva Jirešová  - vedoucí prodejny Požární bezpečnost Hradec Králové  
 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele 
zápisu, mandátové a návrhové komise 

Předsednictvo dnešního shromáždění- Orsák Jiří, Šeps Jiří, Burdychová 
Julie, Moravec Milan, Holšán Břetislav, Jirešová Iva, Matějka Pavel, Jansa 
Jaroslav, Bárta Miloslav, Švanda Jaroslav. 

Jednohlasně schváleno 
 

Zapisovatel: Burdychová 
Ověřovatel zápisu: Jansa Jaroslav, Šeps Jiří 
Mandátová komise: Hejna Aleš, Máslová Lenka, Kubíčková Stanislava 
Návrhová komise: Podolník František, Dufek Jiří, Černý Jan 
Prezence: Kubíčková Stanislava, Máslová Lenka 

Jednohlasně schváleno 
 

2.  Zpráva o činnosti OSH Trutnov za rok 2017: Jiří Orsák 
Přednesl zdravici hejtmana královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána, 
který se z dnešního jednání omluvil. 
Zmínil akce: 100. let založení ČR a jak se budou podílet hasiči po celé 
republice, hvězdicová jízda. 
Činnost VV: pojednávány stálé body jednání. VV se sešel 3x, vedení 1x. 
Ze 74 SDH zaslalo hlášení o činnosti 72 SDH.  



Členská základna okresu Trutnov má 2734členů, v 68 sborech působí 
jednotky obce. 
Oblast odbornosti evidujeme: 
Naši členové pořádali 2706 akcí, odpracovali 30 490 brigádnických hodin 
Poděkoval všem členům za jejich práci. Vytknul některým sborům jejich 
nečinnost a nesoučinnost s okresním sdružením, informoval shromáždění, 
že SDH Horní Maršov nereaguje na veškeré výzvy okresu. 
Zmínil školení a univerzitu III. věku, kurz pro osoby odborně způsobilé 
(podmínky budou zveřejněny), program Hasík. 
Poděkoval za práci všem členům a popřál všem zdraví a štěstí 
 

3. Zprávy jednotlivých rad: 
a) Zpráva OORM mládeže – Burdychová Julie seznámila shromáždění 
s činností mládeže. Zmínila proběhlé školení vedoucích, chystané školení 
rozhodčích a zmínila termíny soutěží. 7.4. Radvanice uzlovka, 27. Května 
okresní kolo Dorost v Úpici, 2. - 3. června okresní kolo Plamen v Úpici. 
Společně s kanceláří vedoucí ORM zhotovila a byly podány žádosti o dotaci 
na Královéhradecký kraj (tábor, vzdělávání a podpora volnočasových 
aktivit) 
b) Zpráva rady prevence -  Švanda  zpráva přiložena 
V roce 2018 bude pouze jeden seminář prevence a to na podzim. Přednesl 
přehled počtu referentů prevence v jednotlivých okrscích.  
 Ingrig Sagasserová pověřena zpracováním návrhu propagačních materiálů.  
Zmínil „Hasičské myši“ – materiál vydaný generálním ředitelstvím HZS ČR. 
PO očima dětí- návrh rady předat vítězům republikového kola jejich 
ocenění na úrovni krajů. 
Probíhá vyhodnocení v základních kolech. 23. 3. 2018 proběhne okresní 
vyhodnocení na OSH Trutnov. 
Upozornil na změnu stanov – referent prevence je členem výboru SDH. 
Hovořil o krajském setkání referentů prevence ve Velkém Poříčí. 
c) Zpráva represe – Jiří Šeps 
upozornil přítomné na změnu pravidel PS.  
Školení rozhodčích na stanici HZS Trutnov 16. 3. 2018  
Měsíc duben a květen průběh okrskových kol. 
26. 5. 2018 okresní kolo PS Trutnov kategorie muži a ženy, zajištění 
technické čety okrsek č. 1. Přihlášky je třeba zaslat do 16.5 i když ještě není 
po okrskovém kole. Příprava drah 25. 5. 2018 od 17, 00 hodin. 
23. 6. 2018 stadion Hradec Králové krajské kolo PS – požádal o pomoc při 
zajištění technické čety a rozhodčích.  
Vzdělávání: o plnění odznaků Hasič 1, 2 a 3 hasiči neprojevují zájem o jejich 
plnění. Je zanedbáváno plnění základních školení hasičů v jednotkách. 

4. Zpráva OORKR a zprava za tok 2017 – Milan Moravec 



Provedena inventarizace. Shledáno vše bez závad na všech uložištích OSH 
Trutnov. Provedena kontrola účetnictví – bez závad. 
Rada se schází dle plánu práce, dle potřeby i mimo plán.  
Poděkoval všem členům SDH za jejich obětavou činnost. 
Seznámil jednání s hospodařením OSH Trutnov za rok 2017. (vše 
v materiálech předaných na shromáždění) 
Návrh rozpočtu na rok 2018 přiložen v předaných materiálech 
Zpráva přiložena. 
 

5.  Návrh na usnesení  - přednesl pan Podolník František 
Usnesení doplněno o: 
volba delegátů na krajské shromáždění představitelů11. 5. 2018 v Bílých 
Poličanech - delegáti: Jiří Orsák, Jiří Šeps, Jaroslav Vrba, Martina Machačová, 
Miloslav Bárta, Jaroslav Švanda, Aleš Hejna, František Podolník, Burdychová 
Julie. Náhradník: Augustin Kraus 

Jednohlasně schváleno 
6.  Diskuse 
a) Pavel Matějka – seznámil shromáždění s odbornou přípravou,  
velitelské dny proběhly 23. 2. Vrchlabí a Dvoře Králové záchrana osob 
z ledu – „velmi slušná účast“ 
Další velitelské dny jsou naplánovány: 
Trutnov 6.6. a 7.6.2018, Dvůr Králové 14. 9. 2018 
9. 3. cyklické školení na HZS Trutnov a 23. 3. 2018  
12.10. Dvůr Králové a 19. 10. 2018 Vrchlabí. 
ARS přeladění ze 169 na 160 MHz - přeladění kmitočtů radiostanic platný 
od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018. Programovat bude nutné všechny radiostanice 
HZS i JSDH. Mění se jak kmitočty převaděčů, tak i okresní kanály. 
Probíhat bude: HZS stanice Trutnov 15. – 18. 5. 2018, stanice Vrchlabí 21. – 
22. 5. 2018, stanice Dvůr Králové 23. – 24.5. 2018. „Nutné přijet – kdo 
nepřijede nevysílá“. 
V době přelaďování radiostanic bude probíhat komunikace pouze po 
telefonu. 
Zmínil námětové cvičení 22. 3. v Kuksu. 
b) Miloslav Bárta – seznámil shromáždění s děním v Ústřední hasičské 
škole v Bílé Poličany. 
2017  - pořádáno 90 kurzů – 1331 frekventantů, podíl členů okresu Trutnov 
je 9%. 
Zřizovatelem školy je SH ČMS, majitelem budov je Hasičská pojišťovna. Na 
činnost školy příspěvek od ministerstva vnitra (20 % nákladů provozu), 
provoz hotelu je dotován z financí školy.  Péče o přilehlé prostory (park) 
pod kontrolou ochranářů (velice náročné). 
23. 3. 2018 proběhne jednání s  univerzitou báňskou o konání kurzu…… 



Zmínil …elektronické přihlášky – online – zjednodušení přihlašování 
zájemců o kurzy. Je třeba sledovat webové stránky školy, dočítat přihlášky a 
splnit všechny podmínky přihlášení. Pokud je kurz naplněn, není možno se 
již přihlásit, nebere se zřetel na poštou dodané přihlášky.  
Na závěr každého kurzu je dávána zpětná vazba- vesměs nejsou negativní 
připomínky.  
Škola postupuje dle osnov, není v jejich silách zajistit nejnovější materiál a 
pomůcky. Pokud jsou finance je snaha pomůcky vylepšovat.  
Pokud jsou k výuce připomínky je třeba je řešit se školou a ve škole, ne 
jinde. Neúspěšnost při závěrečných zkouškách jsou 3%. 
Osnovy počítají s určitou znalostí přihlášených – chybějí základní školení 
v jednotkách. 
Projevil žádost, aby se z okresu Trutnov hlásilo do kurzů více lidí.  
Je snaha přesouvat kurzy mimo pracovní dobu frekventantů. 
 Jsou rozvíjeny aktivity i mimo školu. 
c) pan Holšán – ředitel pobočky HVP v Jičíně. 
Pozdravil shromáždění. Poděkoval za pozvání a za práci hasičů při všech 
jejich činnostech. 
HVP splnila plán na 108%.  
Zmínil nové produkty HVP – slevy pro hasiče, pojistka na všechny akce 
v plánu činnosti na rok dopředu, pojištění jednotek včetně vybavení.  
Pojišťovna si v loňském roce upevnila své postavení na trhu v ČR.  
Zmínil výměnu oken na zámku v Bílých Poličanech a připravenou opravu 
střechy. 
HVP podporuje krajská kola, reprezentaci i jednotlivá MČR.  
Popřál plénu zdraví a štěstí. 
d) Ivana Jirešová – vedoucí prodejny Požární bezpečnost. 
Shromáždění pozdravila, poděkovala za pozvání a všechny pozvala 
e) Šeps Jiří pozval přítomné na soutěž Hřibojedské šedesátky a stovky. 5. 5. 
– 6.5. 2018 zařazené do Českého halového poháru 
f) Jiří Orsák – pozdravil shromáždění jménem starosty OSH Náchod a 
starosty SHČMS pana Richtra 
 
7. Zpráva mandátové komise 
Přítomno 50 členů SDH s hlasem rozhodujícím ze 74 pozvaných zástupců 
SDH 
Dále přítomno: 
11 z 13 členů VV 
7 z 8 členů OKRR 
13 ze 30 Zasloužilých hasičů okresu Trutnov 
6 z 10 pozvaných hostů 



„Dnešní shromáždění je vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny 
představitelů SDH USNÁŠENISCHOPNÉ“. 
 
8) Návrhová komise  
Změny do návrhu usnesení 
Bod Schvaluje: bod g) delegáty na krajské shromáždění Volba delegátů na 
krajské shromáždění představitelů11. 5. 2018 v Bílých Poličanech - 
delegáti: Jiří Orsák, Jiří Šeps, Jaroslav Vrba, Martina Machačová, Miloslav 
Bárta, Jaroslav Švanda, Aleš Hejna, František Podolník, Burdychová Julie. 
Náhradník: Augustin Kraus 

Jednohlasně schváleno 
 
9) Závěr 
Jiří Orsák poděkoval za hladký průběh shromáždění. Upozornil přítomné, že  
27. 3. 2018 námětové cvičení na zámek v Náchodě. 
Zmínil, že rok 2018 bude náročný po všech stránkách – doplnění stanov, boj 
o získávání finančních prostředků na chod OSH. 
Informace o odkoupení části pozemku a budova kotelny – záměr vybudovat 
školící středisko pro mládež a ochranu obyvatelstva. 
Poděkoval za spolupráci s HZS Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové. 
Popřál všem zdraví. 
 
Jednání ukončeno: 17,45 hodin 16. 3. 2018 v Trutnově 
 
 
 
 


