
 

Výjezdní zasedání VV OSH Svitavy dne 13. prosince 2013 v Jedlové 

Přítomni: p. Václav Andrlík, Josef Bidmon, Ladislav Dvořák, Břetislav Eliáš, Tomáš 

Hořínek, Arnošt Maiwald, Vratislav Dittrich, Michal Počka, Vilém Škraroupka, ing. 

Miroslav Vacek, Rudolf Vágner, Milan Vymlátil, Josef Jiruše, ing. Josef Dvořák, Josef 

Černý, Jiří Lopaur, Anna Souralová, Josef Tichý 

Omluveni: Josef Besserle, ing. Pavel Mareček,  plk. ing. Oldřich Jedlička – ředitel HZS 

Svitavy 

Program jednání: 

1. Hodnocení odborné přípravy  členů SDH ve 2. polovině roku 2013 

2. Čerpání rozpočtu OSH Svitavy k 31.10.2013 

3. Sestavení plánu práce VV OSH Svitavy na rok 2014 

4. Celkové hodnocení činnosti okresního sdružení v roce 2013 

5. Různé, připomínky 

6. Závěr 

Jednání výkonného výboru zahájil a řídil starosta OSH Svitavy p. Josef Jiruše.  

Bod 1: 

Vedoucí odborných rad hodnotili odbornou přípravu druhého pololetí roku 2013. 

Ing. Miroslav Vacek za ORV podal zprávu o odborném školení velitelů JPO II a III ve 

Vojenské škole v Moravské Třebové – velmi kvalitní, s dobrou účastí. Informoval také o 

školeních velitelů a strojníků JPO V na stanicích HZS – zde menší účast. Dobře hodnotil 

zkoušky odborností Hasič III. a II. stupně v  některých okrscích. Přítomné členy VV 

informoval o školení rozhodčích v Přibyslavi – p. Vacek, Soural, Opasek, Tichý. Byla 

podána krátká zpráva p. Michala Počky o podzimním školení rozhodčích v Rozstání. 

Z podzimního jednání ORP podal zprávu p. Arnošt Maiwald. Upozornil na přetrvávající 

problémy s účastí na jednáních odborné rady. Podpořil práci s mládeží v oblasti prevence, 

podtrhl význam prevence v zimním topném období.  

Vedoucí ORH p. Ladislav Dvořák vyjádřil velké uspokojení nad účastí i umístěním 

kronikářů – p. Josef Kopecký, Josef Černý a Oldřich Kladivo z našeho okresu v celostátní 

soutěži. V rámci České republiky se zapojilo 13 kronikářů.  

Odborná rada mládeže byla hodnocena p. Jiřím Lopaurem na minulém jednání VV. 

 

 



 

Bod 2: 

Ing. Josef Dvořák a účetní pí. Anna Souralová podali informaci o čerpání rozpočtu 

k 31.10.2013. OSH Svitavy mělo k uvedenému datu na účtu 350.000,-- Kč finančních 

prostředků. 

Starosta OSH p. Josef Jiruše požádal členy VV o schválení poskytnutí finanční částky 

40.000,-- Kč z rozpočtu okresního sdružení pro KSH Pardubického kraje na zakoupení 

stroje PS-12. Na dotaz p. Milana Vymlátila, kde bude stroj uložen a kdo bude tento stroj 

využívat, vše vysvětlil p. Josef Bidmon – starosta KSH. K zápůjčce je připravena sepsaná 

smlouva. Na sdružení finančních prostředků se budou podílet všechny OSH kraje. Tato 

půjčka bude všem čtyřem okresním sdružením vrácena. Všichni členové VV dali 

hlasováním souhlas k poskytnutí půjčky. 

Bod 3: 

Byl předložen a starostou OSH okomentován navržený plán práce výkonného výboru na 

rok 2014. Navrženo je sedm jednání VV na celý rok a na každém ze čtyř zasedání do 

3.7.2014 bude vedle stanoveného programu projednávána také příprava Mistrovství 

světa ve Svitavách. Členové VV na tomto výjezdním zasedání plán práce schválili. 

Bod 4: 

Při zhodnocení činnosti OSH za rok 2013 byla vyjádřena všeobecná spokojenost. Plán 

OSH Svitavy se podařilo splnit na 100 %. Celoroční zpráva je uvedena ve Zpravodaji o 

činnosti okresního sdružení v roce 2013 – zpracoval p. Josef Jiruše.  Všechny sbory 

v okrese mají tento Zdravodaj k dispozici. Za velmi zdařilou byla hodnocena příprava i 

vlastní průběh krajského kola v požárním sportu mužů, žen i dorostu 22. a 23. července 

2013 ve Svitavách.   

Bod 5: 

Krátce byl komentován ing. Josefem Dvořákem rozpočet OSH Svitavy na rok 2014. Ten 

byl podrobně projednán a schválen na Shromáždění představitelů sborů dne 16.11.2013 

v Rozhrání.  

Starosta KSH Pardubického kraje p. Josef Bidmon velmi dobře hodnotil slavnostní 

shromáždění k 10. výročí  založení krajského sdružení hasičů. Slavnost proběhla 

v Pardubicích dne 14.11.2013. Podal také informace k dotacím za rok 2013 i dotacím pro 

rok 2014. Podpořil návrh pozvat na zahájení Mistrovství světa dorostu a juniorů 

v červenci 2014 do Svitav významné hasiče z okrsků. Členové VV mají za úkol připravit 

jmenný návrh pozvaných a ten předložit na únorovém jednání VV. Vyjádřil velkou 

spokojenost ze spolupráce s jednotkami HZS Pce kraje. 



Pan Josef Jiruše připomenul, že k 150. výročí založení hasičstva v českých zemích bude 

vydána pamětní medaile (SDH Velvary – rok 1864). Požadavek od sborů je třeba nahlásit 

do 15.1.2014 na OSH Svitavy.  

Pan Tomáš Hořínek dal návrh vyhodnotit okresní ligu Svitavska v požárních útocích v roce 

2014 ve Svitavách (předpokládaný termín 14.11.). 

Byl vznesen dotaz, jak pokračuje jednání o finanční úhradě pí. Jany Trmačové pro OSH 

Svitavy. Odpovídal starosta OSH, že se čeká na pravomocný rozsudek krajského soudu. 

Nebude-li ona reagovat na tento rozsudek, bude podáno oznámení na exekutorskou 

kancelář (zprávu doplnil ing. Miroslav Vacek – náměstek starosty OSH). 

VV OSH projednával návrhy vyznamenání od sborů. Ne všechny návrhy byly schváleny. 

Na záporná rozhodnutí odpoví kancelář OSH Svitavy. 

Všeobecně byla dobře hodnocena spolupráce mezi OSH Svitavy a KSH Pardubického 

kraje. 

V závěru poděkoval starosta OSH Svitavy p. Josef Jiruše přítomným členům za účast na 

jednání, popřál hezké vánoční svátky i zdraví a spokojenost do nového roku a oficiální 

část výjezdního zasedání VV OSH ukončil. 

 

18.12.2013                                                        Zapsal: Vratislav Dittrich 

                                                                                          (zastupoval ing. Pavla Marečka) 

 

 

Ověřovatelé:  


