
1 

 

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 11.12.2014 

 v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 1600 hod 
 
Přítomní:   členové VV:  Ing. Jiří Šeps, Zdeněk Pelc, Miloslav Bárta, Julie Burdychová, Jiří 

Dufek, Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, František Podolník, Jana Raticová, Petr 
Řehůřek 

 členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec, Vlastislav Košťálek 
 ostatní přítomní: Monika Němečková 
Omluveni: Jiří Orsák, Bc. Václav Schreier 
 
Program: 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
2) Kontrola zápisu z minulého jednání  
3)  Informace z jednání jednotlivých odborných rad  
      - mládeže  
      - mládeže 
      - prevence  
4)  Příprava a schválení plánu práce VV na rok 2015 
5) Zabezpečení zástupců na VVH SDH a okrsků 
6)  Příprava MČR v PS   
7)  Různé 
8)  Závěr 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Náměstek starosty Ing. Jiří Šeps omluvil účast starosty OSHTU Jiřího Orsáka z důvodu 
nemoci a zahájil jednání. Seznámil přítomné s programem jednání, zapisovatelkou byla 
určena Monika Němečková, ověřovatelem zápisu Miloslav Bárta. 
VV schvaluje všemi hlasy. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Bez připomínek. 
 
3. Informace z jednání jednotlivých odborných rad 
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps 
Rada velitelů měla své poslední jednání včera, tedy ve středu 10.12.2014. členové projednali 
Kalendář soutěží okresu Trutnov na rok 2015 – opět se objevuje více pořádaných soutěží 
v jeden den. Dalším negativem letošních termínů jsou soutěže v Prosečné a Dubenci 
připadající na termín, kdy se tu u nás v Trutnově koná Mistrovství ČR v požárním sportu.   
Poté byl zpracován plán práce na rok 2015, termíny ustavujícího jednání rady velitelů je 
11.3.2014 – zde bude projednán a stanoven návrh na vedoucího rady velitelů. Tento návrh 
bude předložen Výkonnému výboru OSH. 
VV bere na vědomí. 

OOR mládeže - Julie Burdychová 
VV bere na vědomí. 
Ve dnech 22. – 23.11.2014 se uskutečnilo školení vedoucích MH v Radvanicích, účast byla 
85 vedoucích – z toho 28 zcela nových zájemců o odbornost. 
Okresní kolo hry Plamen se uskuteční v Úpici v termínu 6. – 7.6.2015. 
Okresní kolo dorostu - OOR mládeže žádá OOR velitelů, zda by bylo možné uskutečnit 
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okresní kolo dorostu opět společně s okresním kolem v požárním sportu, tedy 30.5.2015. 
Odpověď – vedoucí OORV Ing. Jiří Šeps –  
      
     Soutěž Pohár rady mládeže OSH Trutnov – byly změněny propozice soutěže, především 
soutěže a disciplíny, které jsou do Poháru zahrnuty a hodnoceny: 
soutěž POOD – povinná část 
4.4.2015 - okresní kolo Uzlovky – povinná část 
1.5.2015 - útok CTIF + štafeta CTIF Borovnice 
16.5.2015 - soutěž Hajnice družstva – PÚ, štafeta dvojic, štafeta 4x60m 
25.7.2014 - soutěž Libňatov – PÚ 
8.8.2015 - soutěž Třebihošť – PÚ, štafeta dvojic 
29.8.2015 – soutěže Radvanice - útoky požární + CTIF 
5.9.2015 – od 13 hod soutěž Choustníkovo Hradiště – PÚ + štafeta dvojic + 4x60m 
20.9.2015 - ZPV Libňatov + štafeta dvojic 
  
     Soutěž Přeborník v šedesátkách zůstává zachována, ale pro rok 2015 jsme omezili počet 
soutěží, takže do Přeborníka v šedesátkách pro rok 2015 jsou zařazeny tyto soutěže:  
25. 4. 2015– 60 Malé Svatoňovice 
8. 5. 2015 - Hřibojedské 60 v Jaroměři 
17. 5. 2015 – 60 Hajnice  
23. 8. 2015 - 60 AVON Rudník v Hostinném 
10.10.2015 - 60 Horní Lánov 
 
OOR mládeže žádá o informaci, zda je reálná možnost získat nějaký jednotný stroj pro 
okresní kolo. Dotaz bude zodpovězen na příštím jednání, až bude přítomen starosta 
OSH. 
 
OOR prevence – Petr Řehůřek 
Školení referentů prevence a výchovné činnosti se uskutečnilo v sobotu 8.11.2014 na stanici 
HZS – ÚO Trutnov, zúčastnilo se 32 členů.  
2. prosince 2014 proběhlo poslední jednání rady v tomto roce, byl sestaven plán práce rady na 
rok 2015. Příští jednání rady se uskuteční 10.2.2015. Jarní školení referentů prevence a 
výchovné činnosti se uskuteční 14.3.2015.  
 
4. Příprava a schválení plánu práce VV na rok 2015  
Jednání se budou konat v kanceláři OSH Trutnov vždy od 16 hodin, pokud nebude určeno 
jinak. Termíny jednání: 
15.1.2015 
12.2.2015 
13.3.2015 – výjezdní jednání 
16.4.2015 – ustavující jednání nového VV 
14.5.2015 
11.6.2015 
13.8.2015 
10.9.2015 
15.10.2015 
12.11.2015 
10.12.2015 
 
5. Zabezpečení zástupců na VVH SDH a okrsků 
Na jednotlivé VVH SDH byli stanoveni delegáti za OSH Trutnov.     
VV bere na vědomí. 
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 6. Příprava MČR v PS  
Prozatím toho my „dobrovolní“ moc nevím, byl vydán Počátkem ledna by měly být zveřejěny 
výzvy pro dobrovolníky a rozhodčí.  
 
7. Různé 
Školení rozhodčích PS – Ing. Jiří Šeps 
OSH Trutnov ve spolupráci s HZS a ÚHŠ Bílé Poličany uspořádá ve dnech 27. – 28.2.2015 
v Bílých Poličanech kurz pro nové uchazeče o kvalifikaci Rozhodčí PS. Kurz je 12ti 
hodinový, zahájení v pátek v 16:00. V sobotu od 8 hod do 16 hod bude tento kurs zároveň 
sloužit k prodloužení odborné způsobilosti stávajícím 4 držitelům odbornosti rozhodčí PS, 
kterým končí platnost. 
Cenu ubytování + oběd v sobotu by hradilo OSH, večeři + snídani každý z účastníků sám.. 
Tímto OOR  velitelů žádá o finanční zajištění tohoto kurzu – konkrétně se jedná o úhradu 
ubytování + obědů za absolventy z okresu Trutnov (zhruba 340,- Kč / člen).  
VV schvaluje všemi hlasy. 
 
Inventury a inventarizace 
Inventurní komise složená ze členů OKRR ve spolupráci s účetní OSHTU Monikou 
Němečkovou provedou inventarizaci k 31.12.2014 – jako vedoucího inventarizační komise za 
VV revizní rada navrhuje Zdeňka Pelce. Termín provedení dle domluvy všech účastníků. 
VV schvaluje všemi hlasy. 
 
Nový Zasloužilý hasič  
Vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů okresu Trutnov Vlastislav Košťálek přítomné informoval 
o dalším členovi z našeho okresu, který titul Zasloužilý hasič získal – dne 7.11.2014 se jím 
stal pan František Podolník z SDH Velká Úpa. 
 
8. Závěr  
Na závěr Ing. Jiří Šeps poděkoval všem členům za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 17:30 hod. 
Příští jednání se uskuteční 15.1.2015 od 16 hod. v kanceláři OSH Trutnov. 
 
Zapsala:        Monika Němečková 
 
Ověřovatel:   Miloslav Bárta 


