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Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 18.4.2013 

 v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 1500 hod 
 
Přítomní:   členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie 

Burdychová, Jiří Dufek, Jaroslav Jansa, František Podolník, Jana Raticová, Petr 
Řehůřek, Bc. Václav Schreier 

 členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek, Milan Moravec 
 ostatní přítomní: Monika Němečková 
Omluveni: Bc. Vratislav Lánský 
 
Program: 
1.   Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2.   Kontrola zápisu z minulého jednání  
3.   Čerpání rozpočtu k 31.3.2013 
4.   Informace z jednání odborných rad – velitelů, mládeže, prevence 
5.   Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 12.4.2013 
6.   Zprávy z vyšších orgánů 
7.   Různé 
8.   Závěr 
 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. 
Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovatelem zápisu Ing. Jiří Šeps.  
Schváleno všemi hlasy. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
     Bez připomínek.      
 
3. Čerpání rozpočtu k 31.3.2013 
     Prozatím nejvyšší položku příjmů tvoří členské příspěvky na rok 2013 ve výši 326.000,- 
Kč, účastnické poplatky na letní tábor ve Stárkově ve výši 25.800,- Kč, momentálně je 
přihlášeno 21 dětí.  
     Nejvyšší položkou výdajů jsou odvody členských příspěvků za mládež a dospělé na ustředí 
ve výši 59.440,- Kč. První letošní soutěží byla Uzlovka v Radvanicích, celkové náklady činí 
1.670,- Kč. Školení rozhodčích MH v Radvanicích začátkem března stálo 4.400,- Kč, školení 
referentů prevence a výchovné činnosti na konci měsíce března vyšlo na  2.470,- Kč 
Dále bylo pořízeno 6 kusů lehkoatletických překážek nejen pro tréninkový kemp dorostu 
v Úpici v celkové výši 2.585,- Kč. Náklady na Shromáždění představitelů SDH okresu 
Trutnov, které se uskutečnilo minulý pátek v sále Městského úřadu v Trutnově,  byly ve výši 
4.901,- Kč. 
VV bere na vědomí. 
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4. Informace z jednání jednotlivých odborných rad 
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps 

OKRSKOVÁ KOLA OKRESU TRUTNOV 2013 

TERMÍN  OKRSEK 
ZAČÁTEK 

V 
MÍSTO KONÁNÍ 

24.4.2013 Okrsek č. 6 Mostecko 17:00 Třebihošť 
26.4.2013 Okrsek č. 5 Dubenecko 18:00 Dubenec 
4.5.2013 Okrsek č. 2 M.Svatoň - Radvanicko 10:00 Jívka 
9.5.2013 Okrsek č. 4 Dvorsko 17:00 Choustníkovo Hradiště  
11.5.2013 Okrsek č. 7 Hostinnsko 10:00 Klášterská Lhota 
17.5.2013 Okrsek č. 3 Úpicko - Rtyňský 16:00 Maršov u Úpice 
18.5.2013 Okrsek č. 1 Trutnovsko + 9 Hory 9:00 Svoboda nad Úpou 
25.5.2013 Okrsek č. 8 Vrchlabsko 9:00 Kunčice nad Labem 
 
Okresní kolo v PS společně s dorostem se uskuteční v sobotu 8.6.2013 na atletickém stadionu 
v Trutnově. 
OORV navrhuje do funkce hlavního rozhodčího soutěže Ing. Jiřího Šepse, do funkce velitele 
soutěže Bc. Vaclava Schreiera z SDH Bernartice. 
Uzávěrka přihlášek na OK v PS i dorostu je 22.5.2013 do 15 hod., poté rada velitelů provede 
rozlosování startovního pořadí. 
Technickou četu zajistí okrsek č. 6 – Mostecko, velitelem TČ bude František Forman z SDH 
Mostek. V neděli na KK dorostu bude TČ zajišťovat taktéž okrsek 6 společně se členy 
velitelské rady.   
Na KK v PS, které se uskuteční společně s Pardubickým krajem 22.6.2013 ve Svitavách, 
budou mít postupující družstva okresu Trutnov startovní pořadí – ženy 1 a 3, muži 10 a 14. 
Bude zde soutěžit 18 družstev mužů a 18 družstev žen. 
VV schvaluje všemi hlasy. 

OOR mládeže - Julie Burdychová 
     Tréninkový kemp v Úpici plánovaný na 6. – 7.4.2013 musel být z důvodu nepříznivého 
počasí bez náhrady termínu zrušen. 
 
OOR prevence – Petr Řehůřek 
     V pátek 26.4.2013 se od 9 hod uskuteční v kanceláři OSH vyhodnocení došlých prací do 
soutěže Požární ochrana očima dětí. Vyhodnocení krajského kola této soutěže provede 
Krajská odborná rada prevence na HZS v Hradci Králové.   
 
5. Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 
     Zápis ze Shromáždění vytvořila Julie Burdychová, k dnešnímu dni byl ověřen i druhým 
ověřovatelem. Připomínky vzešlé ze Shromáždění: 
SDH Vrchlabí 3 – David Plecháč: v roce 2010 byl podán návrh na Titul ZH pro Karla 
Dostála, vyznamenání doposud nedostal. Ihned v pondělí bylo v evidenci zjištěno, že Karel 
Dostál neměl Medaili ZMZ, která je podmínkou pro udělení Titulu. Proto mu byla udělena 
Medaile ZMZ, a nyní může být podán návrh na udělení Titulu ZH. 
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6. Informace z vyšších orgánů 
     Soutěž SDH - i v letošním roce byla opět vyhlášena soutěž Dobrovolní hasiči roku 2013. 
Podmínky účasti včetně veškerých informací jsou zveřejněny na 
http://moravskehospodarstvi.cz/article/souteze/dobrovolni-hasici-roku-2013/  
Uzávěrka přihlášek je 6.7.2013.  
 
     Prapory SDH  - pokud má SDH prapor, bylo by vhodné se s ním zúčastnit Litoměřických 
slavností – podrobné informace na webu http://www.hasicsketradice.cz/2013-hasicske-slavnosti. 

S praporem OSH i KSH se zúčastníme.  
 
     Výběr do reprezentace dorostenek SH ČMS – tento víkend 20. – 21.4.2013 se v Ostravě 
uskuteční výběr dorostenek za účelem přípravy reprezentačního týmu pro Mistrovství světa 
Dorostenek v požárním sportu v roce 2014. Dle informací se z okresu Trutnov výběru 
zúčastní děvčata z SDH Hřibojedy a Horní Lánov.    
           
7. Různé 
Návrhy na udělení vyznamenání - předložily: SDH Bernartice, okrsek č. 8. 
VV schvaluje všemi hlasy. 
 
Bezpečnost při soutěžích – VV doporučuje všem sborům před zahájením soutěží požárního 
sportu provést řádné proškolení všech členů soutěžních kolektivů a udělat o tom zápis (aby 
bylo školení prokazatelné, tzn. prezenční listina, podpisy jednotlivých soutěžících). 
 
Letní tábor 2013 – letní tábor ve Stárkově se bude konat v termínu 14. – 27.7.2013, hlavní 
motto letošního tábora je „ Ve službách krále aneb středověká vesnice“. Z důvodu neustále se 
zvyšujících provozních nákladů jsme se navýšili účastnický poplatek o 200,- Kč, tedy na 
3.400,- Kč. 
VV schvaluje všemi hlasy. 
 
Okresní Aktiv Zasloužilých hasičů – letošní okresní Aktiv se uskuteční v sobotu 1.6.2013 
v Horním Maršově u příležitosti oslav výročí 140 let založení sboru zároveň se dnem IZS. 
Doprava pro ZH bude zajištěna z Trutnova do Horního Maršova a zpět. Pozvánka s časovým 
harmonogramem akce bude jednotlivým ZH včas zaslána poštou. 
VV bere na vědomí. 
 
Změna názvu okrsku č. 7 – Labsko 
     VV okrsku č. 7 Labsko znovu oznamuje změnu svého názvu na Hostinnsko.  
VV bere na vědomí. 
 
Reprezentace na KK v PS 
     Jiří Orsák – chtěl by apelovat na vedoucí jednotlivých družstev dospělých ohledně 
reprezentace okresu Trutnov na krajské úrovni. Co se týká jednotlivých členů, tak v rámci 
okresu je to na dobré úrovni, ale na úrovni kraje je to slabé. Byl by pro, aby se družstva 
dostala nejen do první poloviny výsledkové listiny na kraji, ale třeba i postoupila do kola 
republikového, kde by něco dokázala. V ostatních krajích je takovýto výběr zcela běžný, 
neboť družstva, která několik let po sobě postupují na republiku, jsou poskládaná z členů 
SDH celého kraje.  
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Ostatní akce a výročí 

 

8. Závěr  
Na závěr Jiří Orsák poděkoval všem členům za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 17:00 hod. 
Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 9.5.2013 v HZ v Havlovicích.  
 
Zapsala:        Monika Němečková 
 
Ověřovatel:   Ing. Jiří Šeps 


