
Zápis ze Shromáždění delegátů SDH při OSH Svitavy, konaného 7. března 2020 v Lubné 

 

Přítomnost : Jak sdělil předseda čtyřčlenné mandátové komise bratr Jaroslav Šimon do prezenčních 

listin z pozvaných 136 delegátů sborů bylo zapsáno 118 delegátů. Jejich přítomnost na shromáždění 

činila 86,76 %. 

Hosty jednání byli: JUDr. Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje, Michal Kortyš – senátor 

Parlamentu České republiky, Ing. Roman Línek – vícehejtman Pardubického kraje, Josef Chadima – 

starosta obce Lubná, Miroslav Kunhart – starosta OSH Chrudim, Jan Růžička – starosta OSH Ústí 

nad Orlicí, Jiří Bolehovský – náměstek starosty OSH Pardubice, Luboš Zeman – ředitel HVP a 

starosta OSH Žďár nad Sázavou. 

Velký sál kulturního domu v Lubné byl místními hasiči velmi dobře připraven a také doplněn 39 

vystavenými prapory sborů našeho okresu. 

Za zvuku fanfáry a nástupu vedoucích představitelů v čele s vlajkovou četou bylo Shromáždění 

delegátů v 10.00 hodin zahájeno. Úvodní část doplnila zpívaná státní hymna České republiky. Průběh 

jednání řídil bratr Josef Bidmon – starosta KSH Pardubického kraje. Přivítal delegáty sborů a 

přítomné hosty na shromáždění. Povstáním a minutou ticha byla uctěna památka na zemřelé hasiče.    

 

Přítomné seznámil s programem. 

1. Zahájení shromáždění delegátů SDH 

2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise 

3. Úvodní zpráva k činnosti okresního sdružení za uplynulé období 

4. Zaměření činnosti okresního sdružení na další období 

5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 

6. Představení kandidátů 

7. Diskuze 

8. Volba starosty, předsedy kontrolní a revizní rady, náměstků starosty, členů výkonného 

výboru, delegátů na Shromáždění delegátů OSH 18.4.2020 v Českých Heřmanicích, návrh 

delegátů na VI. sjezd  SH ČMS v Brně a potvrzení členů v odborných radách OSH Svitavy 

9. Schválení usnesení 

10. Závěr 

K programu nebylo připomínek a byl delegáty schválen. 

  

Ad 2) Následovala volba pracovních komisí. Delegáti na shromáždění schválili delegačním lístkem 

složení jednotlivých komisí. 

a) schválili volbu pracovního předsednictva: Jan Soural – SDH Jaroměřice, Josef Bidmon – SDH 

Jevíčko, Pavel Říha – SDH Březiny, Ing. Miroslav Vacek – SDH Nová Ves, Ing. Josef Dvořák – SDH 

Trpín, Ivan Havel – SDH Dolní Újezd, Dana Němcová – SDH Víska u Jevíčka 

b) schválili mandátovou komisi ve složení: předseda Jaroslav Šimon – SDH Telecí, členové Lenka 

Tomášková – SDH Pustá Kamenice, Renata Králová – SDH Trpín, Dana Němcová- SDH Víska u 

Jevíčka 

c) schválili návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Miroslav Vacek – SDH Nová Ves, členové 

Luboš Šplíchal – SDH Budislav, Pavel Malíšek – SDH Mladějov na Moravě 

d) schválili volební komisi ve složení: předseda Ivan Havel – SDH Dolní Újezd, členové Pavel 

Gregor – SDH Nedvězí, Josef Wilder – SDH Litomyšl, Jan Procházka – SDH Kunčina, Božena 

Pospíšilová – SDH Rychnov na Moravě, Ing. Libor Pospíšil – SDH Hartmanice 

e) zapisovatel byl schválen Vratislav Dittrich – SDH Bystré, ověřovateli zápisu Jan Bidmon – SDH 

Jevíčko, Petr Bednář – SDH Sádek 

Ad 3) Delegáty a čestné hosty na shromáždění přivítal v Lubné starosta této obce pan Josef Chadima. 

Označil toto shromáždění v Lubné za velkou poctu pro obec, poděkoval všem, kteří se na přípravě 

podíleli a pozval přítomné do Lubné, kde se budou v průběhu roku konat dvě kulturní akce „Lubenská 

křídlovka“ a „Lubenská šťopička“. Za sebe a lubenské hasiče popřál průběhu jednání hodně zdaru. 

 



Zpráva starosty OSH Svitavy za uplynulé období 

Bratr Jan Soural zahájil hodnocení uplynulého období rokem 2015, který byl pro dobrovolné hasiče 

rokem volebním. V. sjezdu SH ČMS konanému 4. července 2015 v Pardubicích předcházela 

propagační VII. jízda historických hasičských vozidel nazvaná „ze sjezdu na sjezd“, tedy z Ostravy  

do Pardubic. Připomenul, že na V. sjezdu byl delegátům OSH Svitavy předán Čestný prapor SH ČMS. 

Vzpomenul také rok 2016, kdy 17. září v Bystrém se uskutečnilo první setkání hasičů a jejich praporů. 

Při té příležitosti byl při mši sv. žehnán nově zhotovený prapor OSH Svitavy firmou Velebný & Fam 

a také prapor Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. 

Podobná událost se uskutečnila o rok později, kdy 23. září 2017 se konalo ve Svitavách první krajské 

setkání hasičských praporů. V hodnocení uplynulého období nevynechal starosta okresního sdružení 

také rok 2018. Připomenul celorepublikovou vzpomínku, 26. května na brněnském výstavišti, k 

výročí 100 roků od konce 1. světové války a 100 roků od vzniku Československa. Účast členů našeho 

SH ČMS i s prapory zde byla velká, přijeli zástupci mnoha sborů našeho OSH. Vlastní průběh 

slavnosti byl pro hasiče určitým zklamáním. Tento rok se konala velká hasičská slavnost Pyrocar, 

uskutečnila se 18. srpna na přibyslavském letišti. V průběhu náhle zemřel starosta SH ČMS Ing. Karel 

Richter. 8. prosince 2018 byl na Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi zvolen novým starostou 

Sdružení hasičů ČMS pan Jan Slámečka. 

Ve své zprávě se Jan Soural věnoval mnoha dalším událostem, které se na úrovní OSH Svitavy v 

období let 2015 až 2020 udály: Proběhly mnohé změny ve vedení OSH (náměstka starosty, vedoucích 

odborných rad, změna hospodářky, ale také změna adresy kanceláře OSH). Krátce ve své zprávě 

hodnotil práci výkonného výboru i práci odborných rad při OSH. Věnoval se soutěžím mladých 

hasičů, soutěžím dospělých, výročím ve sborech, vzpomenul školení hospodářů sborů. Dobře 

hodnotil spolupráci s HZS Svitavy, s KSH i krajským úřadem Pardubického kraje. Okresní sdružení 

se každým rokem podílelo na organizování celokrajského setkání Zasloužilých hasičů. Připomenul i 

některé nedostatky, které se nepodařilo dořešit – týkají se kvality webových stránek OSH, dokončení 

almanachu praporů, vydání knihy o historické hasičské technice a také vyřešení úschovny pro uložení 

soutěžních překážek. Delegátům ve svém závěru sdělil krátké informace ke dvěma akcím roku 2020, 

které bude zajišťovat naše OSH: první připravovaná technická akce má název „Voda koňkó přes tře 

kraje“, uskuteční se 12. září. Druhou akcí je Mistrovství ČR TFA, ta se bude konat  3. října na Náměstí 

míru ve Svitavách. Svoji zprávu ukončil poděkováním všem za obětavou práci v uplynulém období. 
 

Zpráva předsedy OKRR 

Kontrolní a revizní rada OSH Svitavy po celé období pracovala ve složení: Ing. Josef Dvořák – okrsek 

Bystré, Dana Němcová – okrsek Jevíčko, Alena Buriánková – okrsek Staré Město, Luboš Šplíchal – 

okrsek Dolní Újezd, Jan Richtr – okrsek Jevíčko. Ing, Josef Dvořák sdělil hlavní úkoly kontrolní 

činnosti, kterou každoročně odborná rada plnila (kontrola pokladní hotovosti, kontrola pokladních 

dokladů, placení členských příspěvků, inventarizace majetku). Zabývala se kontrolou vyúčtování 

dotací z MV a MŠMT. O výsledcích předseda odborné rady pravidelně informoval členy výkonného 

výboru. Zmínil se také o personální změně v kanceláři OSH. Od října roku 2017 zajišťuje provoz 

kanceláře paní Jana Havlíčková. 

Rokem 2020 došlo ke zvýšení členských příspěvků za každého člena sboru pro OSH. Okresní 

sdružení tím získá zhruba 180.000,- Kč navíc, které využije hlavně pro zajištění soutěží mladých 

hasičů. 

Během uplynulých pěti roků nebyly odborné radě adresovány žádné stížnosti ani náměty k provádění 

kontrolní činnosti. OKRR se řídila předpisem vydaným SH ČMS „Metodický pokyn k provádění 

kontrolní činnosti“. 

K podané zprávě vystoupil pan Jiří Bidmon – SDH Jevíčko. Zdůraznil požadavek zajistit důslednost 

v kontrole společného finančního a hmotného majetku OSH Svitavy. 
 

Zpráva mandátové komise 

Předseda komise pan Jaroslav Šimon seznámil přítomné delegáty s celkovou účastí na zasedání. Dle 

prezenčních listin byla přítomnost delegátů sborů 86,76 % a tím bylo Shromáždění delegátů usnášení 

schopné. 



 

Schválení volebního řádu a volby varianty složení VV OSH Svitavy 

Předseda volební komise bratr Ivan Havel řídil průběh voleb. Některé volby probíhaly tajným 

hlasováním, některé aklamací (společným hlasováním). Důležitou první volbou pro delegáty byla 

volba varianty složení výkonného výboru, vybráním ze tří možností: 

1. varianta – snížení počtu členů výkonného výboru.... 

2. varianta – ponechání původního  počtu členů výkonného výboru... 

3. varianta – členy VV se stanou starostové okrsků, vedoucích odborných rad... 

K danému hlasování byla vedena krátká rozprava. V ní vystoupil starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan 

Růžička, starosta OSH Svitavy Jan Soural. 

Aklamací delegáti rozhodli, že převládající počet hlasů rozhodne o zvolené variantě složení VV. 

 

Následovala tajná volba složení VV 

Po sečtení hlasů přednesl předseda volební komise výsledek hlasování. Hlasovalo 118 delegátů, 117 

hlasovacích bílých lístků bylo platných a 1 neplatný. 

Pro první variantu bylo odevzdáno            57 hlasů 

Pro druhou variantu bylo odevzdáno         27 hlasů 

Pro třetí variantu bylo odevzdáno              33 hlasů 

Předseda volební komise Ivan Havel konstatoval, že složení výkonného výboru bude voleno podle 

první varianty, tedy snížením členů na starostu, tři náměstky, pět členů VV a vedoucí odborných rad, 

tedy cca 16 lidí. 

Výsledek hlasování trochu změnil program jednání. 

 

Následovala první část vystoupení hostů na Shromáždění delegátů: 

Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický pozdravil delegáty shromáždění jménem 

krajské samosprávy. Poděkoval dobrovolným hasičům za veškerou vykonanou práci v minulém 

pětiletém období. Vztah mezi hasiči a vedením kraje hodnotil za velmi přátelský. Sdělil, že se hledá 

cesta, jak získat větší i důstojnější prostředí pro činnost OSH. Jen krátce informoval delegáty a 

všechny přítomné o jednání Bezpečnostní rady státu, které se zúčastnil a ta projednávala složitost 

šíření epidemie koronavirem. Této problematice se podrobněji věnoval při svém druhém vystoupení 

v diskuzi. 

První vícehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek poděkoval za pozvání na Shromáždění 

delegátů a v krátkém vystoupení vzpomenul na dvacetiletou velmi dobrou spolupráci mezi hasiči a 

krajským úřadem Pardubického kraje. Ten vznikl před dvaceti roky. V závěru svého vystoupení 

popřál delegátům dobrou volbu nových funkcionářů OSH Svitavy. 

Za Zdravotní pojišťovnu MV České republiky vystoupil její zástupce pro východní Čechy Bc. Jan 

Šubrt. Tato pojišťovna existuje v ČR již 25 roků. Ve svém vystoupení hovořil o pojištění dětí, 

dospělých, tedy o péči pro své klienty. Jmenoval mnohé výhody a slevy, které pojišťovna poskytuje. 

V areálu kulturního domu měli pracovníci této pojišťovny svůj informační stánek, který mnozí 

účastníci shromáždění v době přestávek využili. 

 

Následovala tajná volba starosty OSH Svitavy 

Pan Josef Bidmon představil dva kandidáty na funkci starosty OSH: 

– Jana Sourala                 SDH Jaroměřice 

– Josefa Tichého              SDH Jedlová II 

Delegáti označili svého kandidáta na funkci starosty na modrém hlasovacím lístku. Odevzdáno bylo 

113 platných hlasovacích lístků. 

Jan Soural získal              87 platných hlasů 

Josef Tichý získal            26 platných hlasů 

Předseda volební komise Ivan Havel konstatoval, že nově zvoleným starostou OSH Svitavy se stal 

pan Jan Soural. 

 



1.kolo tajné volby náměstků starosty OSH 

kandidáti: Jiří Bílek                   SDH Stará Roveň                počet platných hlasů   67 

                 Pavel Říha                 SDH Březiny                      počet platných hlasů 100 

                 Josef Tichý                SDH Jedlová II                   počet platných hlasů   66 

                 Ing. Miroslav Vacek  SDH Nová Ves                   počet platných hlasů   70 

Podle počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků konstatoval předseda volební komise, že za 

náměstky starosty OSH Svitavy byli zvoleni: bratři Pavel Říha, Ing. Miroslav Vacek a Jiří Bílek. 

 

 

1. kolo tajné volby členů VV OSH 

Z 18ti kandidátů bylo do VV OSH voleno pouze 5 členů, z každé oblasti – Jevíčko, Litomyšl, 

Moravská Třebová, Polička, Svitavy, vždy pouze jeden člen. Kandidátům byla dána možnost se 

delegátům představit. Vystoupil pan Jan Bidmon – SDH Jevíčko. Delegáti přidělili kandidátům 

následující počty hlasů: 

Jevíčko                                         Litomyšl                                       Polička 

Jan Bidmon získal 54 hlasů         Ing. Josef Abraham  26 hlasů       Ing. Pavel Mareček  28 hlasů 

Stanislav Jachan    49                   Hana Flídrová          28                Josef Peřina              30 

Petr Jurka                8                   Markéta Gregušová   9                 Pavel Uher               49 

                                                     Jindřich Groulík       20            

                                                     Jiří Lopaur                25 

Moravská Třebová                       Svitavy 

Jiří Bílek                69 hlasů         Jan Bednář               27 hlasů 

Lubomír Smolík      8                   Luboš Buchta          39 

Rudolf Vágner       11                   Milan Řezník          29 

Irena Švichká         21 

 

Po této tajné volbě 1. kola byla před vyhlášením výsledků přestávka. Po přestávce předseda volební 

komise sdělil, že podle počtu odevzdaných hlasů byli do VV OSH zvoleni: 

Jan Bidmon              oblast Jevíčko 

Hana Flídrová          oblast Litomyšl 

Pavel Uher               oblast Polička 

Luboš Buchta           oblast Svitavy 

Irena Švichká           oblast Moravská Třebová 

Za oblast Moravská Třebová obdržel nejvíce hlasů Jiří Bílek, který byl v předcházející volbě zvolen 

náměstkem starosty OSH. Proto do VV byla zvolena Irena Švichká s druhým nejvyšším počtem 

získaných hlasů. K vyhlášeným výsledkům 1. kola do VV byla později vznesena námitka, kterou 

přednesla paní Božena Pospíšilová z SDH Rychnov na Moravě. V oblasti Moravská Třebová nebylo 

využito 69ti hlasů, které získal Jiří Bílek. Aklamací delegátů bylo rozhodnuto provést 2. kolo tajné 

volby všech delegátů pro oblast Moravská Třebová. 

Lubomír Smolík získal 18 hlasů 

Irena Švichká                50 hlasů 

Rudolf Vágner              32 hlasů 

Po této tajné volbě byla členkou do VV OSH za oblast Moravská Třebová potvrzena Irena Švichká. 

 

 

Volba předsedy OKRR OSH Svitavy probíhala aklamací 

Pan Josef Bidmon oznámil, že na předsedu OKRR je jeden kandidát Ing. Josef Dvořák – SDH Trpín. 

Volbu řídil pan Ivan Havel, členové volební komise sčítali hlasy: 

počet platných pro                      96 hlasů 

počet platných proti                      7 hlasů 

zdržel se hlasování                        2 hlasy 

Zvoleným předsedou OKRR OSH Svitavy se stal Ing. Josef Dvořák. 



 

Tajná volba členů OKRR 

kandidáti: Jiří Bidmon                                      získal 79 platných hlasů 

                 Alena Buriánková                                       63 platných hlasů 

                 Dana Němcová                                           79 platných hlasů 

                 Bc. Irena Neubauerová                               66 platných hlasů 

                 Luboš Šplíchal                                            72 platných hlasů 

                 Ivo Toman                                                   42 platných hlasů 

Za členy OKRR OSH Svitavy byli zvoleni: bratr Jiří Bidmon, sestra Dana Němcová, Bc. Irena 

Neubauerová, bratr Luboš Šplíchal. 

 

Volba delegátů na Shromáždění delegátů KSH 

Aklamací byli zvoleni:Ing. Pavel Mareček, Pavel Říha, Vratislav Dittrich, Pavel Malíšek, Ladislav 

Dvořák, Ing. Libor Pospíšil, Petr Bělohlávek, Josef Tichý, Jiří Bílek, Ivan Havel, František Kozlovský, 

Jaroslav Nečas, Petr Dudek, Oldřich Vašina, Božena Pospíšilová, Lenka Tomášková, 

za náhradníky: Hana Flídrová, Vratislav Stehlík 

Krajské Shromáždění delegátů se uskuteční 18. dubna 2020 v Českých Heřmanicích. 

 

Volba delegátů na VI. řádný sjezd SH ČMS 

Aklamací byli zvoleni: Jiří Bílek, Pavel Říha, Jan Soural, Ing. Miroslav Vacek, Josef Tichý, Rudolf 

Vágner. Náhradníky: Ing. Pavel Mareček, Stanislav Jachan 

 

Po polední přestávce následovala další část voleb a jednání. 

Delegáti na shromáždění schválili návrh na členy do vyšších orgánů KSH Pardubického kraje  

a Sdružení hasičů ČMS. 

Josefa Bidmona – návrh do funkce starosty KSH, člena VV SH ČMS a náměstka starosty SH ČMS 

Ing. Josefa Dvořáka           – návrh do funkce předsedy KKRR a člena ÚKRR SH ČMS 

Pavla Říhu                         – návrh za člena ÚOROO 

Jana Sourala                       – návrh za člena ÚORR 

Jakuba Paulíčka                 – návrh za člena ÚORHS 

Ing. Moniku Němečkovou – návrh na starostku SH ČMS 

Zdeňka Nytru                     – návrh na náměstka starosty SH ČMS 

Luboše Zemana                  – návrh na náměstka starosty SH ČMS 

 

Návrh členů do vyšších orgánů byl delegáty schválen. Předseda volební komise pan Ivan Havel 

poděkoval delegátům za klidný a velmi dobrý průběh voleb. 

 

 

Diskuze 

První v diskuzi vystoupil senátor Parlamentu ČR pan Michal Kortyš, bývalý starosta města Litomyšl. 

Označil práci dobrovolných hasičů za velmi potřebnou. Zdůraznil, že hasiči musí zůstat v popředí 

státního zájmu. Zvolenému vedení OSH popřál mnoho úspěchů do nového období. Následovalo 

vystoupení pana hejtmana JUDr. Martina Netolického. Velmi podrobně delegátům na shromáždění 

sdělil nejhlavnější opatření, které Bezpečnostní rada státu proti epidemii koronaviru zajišťuje. 

 Pan Luboš Zeman, starosta OSH a ředitel pobočky HVP Žďár nad Sázavou, pozdravil přítomné 

delegáty. Krátce hodnotil činnost HVP v roce 2019. Kriticky hodnotil situaci, že hasičů u HVP je 

pojištěno málo. Vyjádřil se také k pojištění hasičských soutěží, pojištění sportovců a jejich 

registraci,.... 

Starosta KSH pan Josef Bidmon ve svém diskuzním příspěvku vyjádřil velké poděkování za velmi 

dobrou a dlouholetou spolupráci mezi krajskou samosprávou, HZS Pardubického kraje a OSH 

Svitavy. Poděkoval sponzorům i dalším spolupracovníkům za jakoukoli podporu okresnímu sdružení. 

 



Předání ocenění 

V závěru jednání byla předána vyznamenání a poděkování. 

Pavel Klemša                 SDH Brněnec                   Řád sv. Floriána 

Jaroslav Neudert            SDH Želivsko                  Medaile sv. Floriána 

Pavel Říha                     SDH Březiny                    Záslužná medaile KSH Pardubického kraje 

Ing. Miroslav Vacek      SDH Nová Ves                 Záslužná medaile KSH Pardubického kraje 

Ing. Josef Dvořák          SDH Trpín                       Záslužná medaile KSH Pardubického kraje 

Jan Soural                      SDH Jaroměřice              Záslužná medaile KSH Pardubického kraje 

František Flídr               SDH Lubná                      Poděkování KSH Pardubického kraje 

Jaroslav Neudert            SDH Želivsko                  Poděkování KSH Pardubického kraje 

Josef Jiruše                    SDH Kamenec                  Poděkování KSH Pardubického kraje 

 

Vystoupení nově zvoleného starosty 

Jan Soural poděkoval delegátům za důvěru, která mu byla dána jako starostovi OSH do nového 

volebního období 2020-2025. Poděkoval Josefu Bidmonovi za veškerou práci, kterou v minulém 

období vykonal jako 1. náměstek starosty OSH ve prospěch okresního sdružení. Vyjádřil přání dobré 

spolupráce s hasičskými sbory, okrsky i funkcionáři OSH. 

 

Usnesení ze Shromáždění delegátů sborů OSH Svitavy v Lubné dne 7. března 2020 

Předseda návrhové komise Ing. Miroslav Vacek přečetl návrh usnesení. Po přečtení usnesení pan 

Josef Šilberský – SDH Vranová, vznesl návrh na doplnění usnesení o výši příspěvků do sborů. 

 

Shromáždění delegátů sborů dobrovolnývh hasičů okresu Svitavy po projednání zpráv a provedených 

volbách přijímá toto usnesení: 

Shromáždění delegátů schvaluje: 

– zprávu starosty o činnosti OSH v uplynulém volebním období 

– zprávu o hospodaření a zprávu okresní kontrolní a revizní rady 

– výhled činnosti SH ČMS do roku 2025 

– delegáty na Shromáždění delegátů KSH 18.4.2020 v Českých Heřmanicích 

– delegáty na VI. řádný sjezd SH ČMS 11. 7. 2020 v Brně 

– výši příspěvků KSH do nižších článků okresu (okrsků, sborů) ve výši 10,- Kč na člena 

Shromáždění delegátů schvaluje volbu: 

– starosty OSH Jana Sourala 

– náměstka starosty OSH Pavla Říhu 

– náměstka starosty OSH Ing. Miroslava Vacka 

– náměstka starosty OSH Jiřího Bílka 

– předsedy OKRR OSH Ing. Josefa Dvořáka 

– členy OKRR OSH: Jiřího Bidmona, Danu Němcovou, Bc. Irenu Neubauerovou, Luboše 

Šplíchala 

– členy výkonného výboru OSH: Jana Bidmona, Luboše Buchtu, Hanu Flídrovou, Irenu 

Švichkou, Pavla Uhera 

Shromáždění deleátů ukládá: 

1) Nově zvolenému výkonnému výboru OSH Svitavy, odborným radám a okresní kontrolní a 

revizní radě dopracovat vlastní program činnosti. 

2) Výkonnému výboru OSH Svitavy 

– svolat do konce měsíce listopadu 2020 Shromáždění představitelů sborů dobrovolných 

hasičů 

– zajišťovat plnění úkolů vyplývajících z Výhledu činnosti okresního shromáždění hasičů do 

roku 2025, v návaznosti na závěry VI. sjezdu SH ČMS 

– prostřednictvím jednotlivých členů VV OSH všestranně napomáhat činnosti okrsků, 

koordinovat a usměrňovat jejich činnost a podle potřeby i činnost SDH 

– průběžně sledovat plnění úkolů OSH a včas přijímat účinná opatření k jejich plnění 



 

Shromáždění představitelů SDH: 

Zabezpečovat plnění úkolů vyplývajících z Výhledu činnosti OSH do roku 2025, usnesení dnešního 

Shromáždění delegátů, usnesení výkonného výboru. 

 

Okresní kontrolní a revizní radě: 

– sledovat plnění příslušných směrnic o hospodaření a provádět nezbytnou kontrolní a revizní 

činnost na OSH 

– podávat o své činnosti a jejich výsledcích VV OSH a Shromáždění představitelů pravidelně 

zprávu 

 

Delegáti na Shromáždění delegátů OSH v Českých Heřmanicích: 

Jiří Bílek, Petr Bělohlávek, Vratislav Dittrich, Petr Dudek, Ivan Havel, František Kozlovský, Pavel 

Malíšek, Ing. Pavel Mareček, Jaroslav Nečas, Ing. Libor Pospíšil, Božena Pospíšilová, Pavel Říha, 

Josef Tichý, Lenka Tomášková, Oldřich Vašina, Josef Wilder, - náhradníci: Ladislav Dvořák, 

Vratislav Stehlík 

 

Delegáti VI. sjezdu SH ČMS 11. 7. 2020 v Brně: 

Jan Soural, Ing. Miroslav Vacek, Pavel Říha, Jiří Bílek, Josef Tichý, Rudolf Vágner, - náhradníci: 

Ing. Pavel Mareček, Stanislav Jachan 

 

Delegátům Shromáždění OSH doporučuje: 

– volit do funkce starosty KSH Pardubického kraje pana Josefa Bidmona 

– volit do funkce předsedy KKRR Ing. Josefa Dvořáka 

– volit za člena ÚORHM pana Ladislava Dvořáka 

– volit za člena ÚORR pana Jana Sourala 

– volit za člena ÚORHS pana Jakuba Paulíčka 

– volit za člena ÚOROO pana Pavla Říhu 

 

Delegátům VI. řádného sjezdu doporučuje: 

– volit do funkce starosty SH ČMS Ing. Moniku Němečkovou 

– volit do funkce náměstka starosty SH ČMS pana Josefa Bidmona 

– volit do funkce náměstka starosty SH ČMS pana Zdeňka Nytru 

– volit do funkce náměstka starosty SH ČMS pana Luboše Zemana 

– volit do funkce člena ÚKRR Ing. Josefa Dvořáka 

– volit do funkce vedoucího AZH pana Josefa Netíka 

 

Usnesení bylo všemi delegáty na Shromáždění schváleno. 

 

 

V závěru Shromáždění delegátů starosta KSH Pardubického kraje pan Josef Bidmon poděkoval 

všem přítomným za velmi dobrou pracovní atmosféru při jednání. Sborům poděkoval za dovezené 

prapory, které jsou významnou symbolikou hasičských sborů. Pořádající obci Lubná a místnímu 

hasičkému sboru poděkoval za pěkné prostředí pro konání této akce. 

 

Lubná 7.3.2020 

 

Ověřovatelé:    Jan Bidmon                                                       Zapsal: Vratislav Dittrich 

                          Petr Bednář                                                         

 

 

 


