
Zápis č. 6/2016 

ze zasedání  výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 2. 12. 2016 

v Pazuše v areálu jezdeckého klubu od 17.00 hodin 

Přítomnost členů: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu jednání 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání 

4. Zhodnocení odborné přípravy členů SDH 

5. Termín inventarizace 

6. Zhodnocení soutěžního roku 

7. Sestavení plánu práce na rok 2017 

8. Schválení vyznamenání 

9. Zhodnocení celkové činnosti OSH Svitavy za rok 2016 

10. Různé, diskuze 

11. Závěr 

Ad 1) Průběh jednání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH br. Jan Soural, který v Pazuše přivítal 

přítomné členy VV, omluvil nepřítomné a představil nového člena výkonného výboru za okrsek 

Polička bratra Pavla Uhra. 

Ad 2) Zapisovatelem jednání výkonného výboru byl schválen Vratislav Dittrich a ověřovateli zvoleni 

Stanislav Ducháček a Josef Peřina. Přítomní členové VV schválili navržený program jednání.  

Ad 3) Byla provedena kontrola úkolů z předešlých jednání VV podle zápisů č. 3/2016, č. 4/2016. 

Starosta OSH připomenul přípravu a průběh významných akcí OSH v podzimním období:  Tento bod 

rozšířila zpráva o hospodaření OSH Svitavy k 30. 11. 2016, kterou sdělil Ing. Josef Dvořák. 

Předpokládá se, že rok 2016 bude pro OSH v příjmových a výdajových položkách lehce ztrátový, 

z důvodu setkání praporů v Bystrém. Zpráva o hospodaření OSH bude přílohou zápisu. 

Ad 4) Krátké zprávy o činnosti v roce 2016 přednesli vedoucí odborných rad OSH. Na Shromáždění 

představitelů SDH okresu Svitavy 12. 11. 2016 v Dolním Újezdě byly předneseny podrobné zprávy:  

Vedoucí OORR p. František Kozlovský sdělil, že v prosinci proběhne ještě jedno jednání odborné rady 

represe. Připraví plán na rok 2017 i plán odborných školení ve spolupráci s HZS.  

Vedoucí OORP p. Jan Soural připomenul, že se daří plnit požadavek na odbornou připravenost svých 

členů – získat odbornost preventiva III. stupně. Plán činnosti pro rok 2017 připraví prosincové jednání 

odborné rady. 

Vedoucí OORM p. Jiří Lopaur sdělil, že odborná rada má pro zajištění svých odborných školení 

vedoucích mládeže dva vyškolené členy s odborností I. stupně. Další jednání OR připraví plán pro rok 

2017. 



Vedoucí OOROO p. Pavel Říha zdůraznil potřebu v proškolování nové odbornosti – technik ochrany 

obyvatelstva, což je úkol pro odbornou radu, stejně jak získávat  skupiny dobrovolníků pro ochranu 

obyvatelstva.  

Vedoucí aktivu ZH p. Josef Černý upozornil, že je třeba zvolit nového zástupce vedoucího aktivu (za 

zemřelého V. Antošovského). Novým zástupcem vedoucího aktivu ZH byl zvolen p. Michal Počka. 

V roce 2016 byl 4 členům našeho OSH udělen titul Zasloužilý hasič. 

Vedoucí OORHM p. Ladislav Dvořák sdělil, že je dokončena filmová dokumentace na DVD ze slavnosti 

prvního setkání hasičských praporů a žehnání praporů v Bystrém 17. září (ve spolupráci s p. Josefem 

Kamínkem). Tuto je možno objednat na OSH. 

Ad 5) Předseda OKRR Ing. Josef Dvořák informoval členy výkonného výboru o termínu konání 

inventarizace u OSH k 31. prosinci 2016 – bude provedena v lednu 2017. Inventarizační komisi tvoří 

členové okresní rady, dále Jan Soural a Anna Souralová.  

Ad 6) Vedoucí OORHS p. Josef Jiruše podrobně hodnotil všechny soutěže v roce 2016. Poslední 

jednání rady proběhlo 29. listopadu. Veškeré informace o výsledcích všech soutěží  lze získat na 

webových stránkách OSH Svitavy a ve Zpravodaji OSH. Upozornil na skutečnost, jak stále přibývá 

všech soutěžních akcí, což je náročné pro všechny závodníky (pro mladé hasiče i dospělé). Soutěžní 

rok začíná začátkem května a trvá do druhé poloviny měsíce října.  

Ad 7) Byly schváleny termíny konání jednání výkonného výboru v roce 2017: 1. února, 26. dubna, 

21. června, 30. srpna, 18. října, 15. prosince. Předběžně byl projednán program jednotlivých jednání, 

schvalován bude při zasedání VV 1. února 2017.  

Ad 8) VV OSH bez připomínek schválil předložené žádosti sborů k udělení ocenění a vyznamenání. 

Ad 9) Podrobná zpráva o celkové činnosti OSH Svitavy je uvedena ve Zpravodaji roku 2016 a byla 

starostou OSH přednesena při Shromáždění delegátů 12. listopadu v Dolním Újezdě. Proto Jan Soural 

připomenul významné události za II. pololetí roku 2016: - uskutečněné historicky první  setkání  

hasičských praporů okresu Svitavy a žehnání praporů 17. září v Bystrém, - superpohár hejtmana 

Pardubického kraje 15. října v Čeperce, - závod požární všestrannosti 22. října v Mladějově,  - první 

ročník soutěže TFA (nejtvrdší hasič přežije) 22. října v Trpíně, - setkání zasloužilých hasičů 

Pardubického kraje 5. listopadu v Dolní Čermné. Vyjádřil poděkování našim reprezentantům OSH 

v hasičských soutěžích. 

Ad 10) Starosta KSH p. Josef Bidmon vyjádřil poděkování hasičům za jeho podporu při říjnových 

volbách do zastupitelstva Pardubického kraje. Sdělil, že od sborů a okresních sdruženích dostává 

podněty uspořádat v roce 2017 v Bystrém setkání hasičských praporů celého Pardubického kraje. 

Upozornil na nutnost zajistit ze strany OSH výměnu členských průkazů v průběhu příštího roku. 

Věnoval se dotacím pro mládež a jednotky, soutěžím i navázání spolupráce s dobrovolnou organizací 

hasičů na Ukrajině. Připomenul vydanou „Příručku pro seniory“ k požární ochraně.  

Pan Michal Počka měl dotaz k objednávání i ceně za prodej vyhotovených DVD ze slavnosti setkání 

praporů. Upozornil na špatné informace, které mohou dojít do sborů k obsluze motorových pil. 

V diskuzi bylo vysvětleno – proškolení a povolení k obsluze vydává HZS. 



Pan Stanislav Ducháček se dotázal, zda do všech sborů byl zaslán dopis s žádostí k podpoře uhrazení 

výroby nového praporu OSH. Odpovídal starosta Jan Soural – ano. Vyjádřil se také k používání 

motorových pil a soutěžním překážkám.  

Pan Luboš Smolík položil otázku k používání některých typů přenosných motorových stříkaček (firmy 

Pavliš, Hartmann) při soutěžích. Závěr k dotazu – jedná se o tom, bude upřesněno na začátku příštího 

roku. 

Starosta OSH p. Jan Soural seznámil výkonný výbor se šesti nefunkčními sbory, které je třeba zrušit u 

Městského soudu v Praze. Jedná se o sbory: Hlásnice, Horní Hynčina, Kamenná Horka, Linhartice, 

Mikuleč a Svitavy-Lačnov. VV OSH Svitavy vydal prohlášení ke zrušení těchto sborů. 

VV OSH Svitavy bere na vědomí stanovené termíny soutěží v roce 2017 – 26.-27.5.2017 okresní kolo 

hry Plamen (místo konání bude upřesněno), - 14.10.2017 superpohár hejtmana Pardubického kraje 

(místo bude upřesněno), - 21.10.2017 podzimní branný závod mládeže v Hartmanicích, - 28.10.2017 

setkání ZH Pardubického kraje v Městečku Trnávka… 

Ad 11) Starosta poděkoval přítomným za účast při jednání VV, popřál všem do nového roku 2017 vše 

nejlepší a hodně zdraví. Tím oficiální část byla ukončena.  

Setkání v jezdeckém klubu v Pazuše pokračovalo. Dlouholetý člen VV OSH a vedoucí aktivu ZH br. 

Josef Černý se dožil 80 roků. S přáním hodně zdraví a spokojenosti do dalších let od všech přítomných 

byl jubilantovi předán dárek OSH Svitavy.  Při občerstvení pokračovalo přátelské posezení 

s jubilantem. 

Zapsal: Vratislav Dittrich 

 

Ověřovatelé:  p. Stanislav Ducháček                               …………………………………………………. 

 

                          p. Josef Peřina                                           ………………………………………………… 

 

                          p. Jan Soural – starosta OSH Svitavy      ……………………………………………….. 

 

 

 


