
ZÁPIS č. 2 ze zasedání VV OSH SVITAVY konaného 9.5.2018 v 15.30 hod na HZS Svitavy 

 

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu 

Program: 1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

                  2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 

                  3. Úkoly od vyšších orgánů. 

                  4. Zhodnocení školení v oblasti represe. 

                  5. Zajištění okrskových a okresního kola v PS. 

                  6. Rozlosování startovního pořadí. 

                  7. Příprava okresního kola PLAMEN a dorostu. 

                  8. Informace ze shromáždění starostů. 

                  9. Schválení vyznamenání. 

               10. Oslavy 100 let Československé státnosti. 

               11. Připomínky od členů, sborů a okrsků. 

               12. Různé. 

Vlastní jednání 

1.Starosta OSH Svitavy Jan Soural přivítal přítomné a zahájil jednání VV . Zapisovatelkou jednání byl 

ustanoven P. Mareček  a ověřovateli zápisu J. Lopaur a R. Vágner. Byl schválen program jednání. 

2. J. Soural podal informaci k plnění úkolů z minulého jednání - garáž na uskladnění překážek – 

pozastavit prodej, možná bude převezena a umístěna do areálu Vojenské střední školy v Moravské 

Třebové. 

3. Zvláštní úkoly od vyšších orgánů nepřišly. 

4. Proběhnutá školení jednotek, tedy velitelů a strojníků, zhodnotil starosta OSH za omluveného        

F.  Kozlovského. Vše proběhlo  jak mělo i s dobrou účastí. 

5. Seznámení s OZ v PS mužů a žen provedl za  F.  Kozlovského opět starosta OSH J. Soural 

 - propozice zajištěny – zaslány okrskovým velitelům, zveřejněny na webových stránkách OSH Svitavy    

- okresní kolo v PS se uskuteční 23.6.2018 v  Dolní Loučce s prezencí od 7:00 hodin                                -          

- časomíra, překážky, požární stroje a další materiál je zajištěno ve spolupráci s KHS Pardubice a s SDH 

Dolní Loučka                                                                                                                                                               

- hlavním rozhodčím soutěže byl zvolen J.Jiruše z řad OSH byli pověřeni hlavní o pomocní rozhodčí 

jednotlivých disciplín.                                                                                                                                                               

- časový rozvrh bude součástí OZ na stránkách OSH Svitavy.  



6. Rozlosování startovního pořadí se uskutečnilo na jednání a každý člen VV OSH vylosoval pořadí pro 

svůj okrsek za muže i ženy. Pořadí rozlosování je uveden na OZ a vyvěšeno na stránkách OSH. 

7. J. Lopaur seznámil VV OSH s přípravami okresního kola Plamenu v Dolním Újezdě, které se 

uskuteční ve dnech 25.5 a 26.5. 2018. Okresníh kolo dorostu proběhne v areálu Pod lipou v Kamenci 

u Poličky společně s okrskem Borové dne 13.5.2018. OZ bude tento týden vyvěšena stránkách OSH. 

8. Starosta OSH Jan Soural podal informace z jednání vyšších orgánů, zvláště pak upozornil na změnu 

Statutu vyznamenání. Titul čestný člen SDH mohou dostat i osoby , které nejsou členy SDH, ale pro 

sbor jsou přínosem a mohou být na tento titul navrženi. 

9. Návrhy na vyznamenání byly zkontrolovány, které byly v pořádku VV OSH schválil, v případech kde 

byl porušen Statut, byly návrhy vráceny jednotlivým SDH. 

10. VV OSH projednal účast na oslavách 100 let Československé státnosti, které se uskuteční 

26.5.2018 v areálu BVV v Brně. 

11. Z okrsků byly nahlášeny termíny oslav a výročí v roce 2018 jednotlivých SDH. Byli delegováni 

zástupci VV na tyto oslavy, na příštím zasedání budou delegování zástupci z VV OSH na zbylé oslavy. 

12. Následovaly další informace:                                                                                                                            

- informace k oslavám 100 let státnosti Československa                                                                                          

- vyhodnocení soutěže PO očima dětí - vyhodnocení krajského kola se uskuteční 23.5.2018 na hradě 

Svojanov v 16.00 hodin.                                                                                                                                           

- informace z KSH Pardubice 

Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil.  

Zapsal: Ing. Pavel Mareček 

 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Lopaur    …………………………………… 

  

                                     Rudolf Vágner     ……………………………………. 

 

Starosta OSH:             Jan Soural               ……………………………………… 

 

 


