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Zápis č. 2/2014 

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 4.4.2013 od 16. hodin 

v kulturním domě v Čisté. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  
                                                                                                            

1. Ověřovatelé zápisu: 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni : Smolík Lubomír 

                                                          Šimperský Jaroslav 

2. Schválení programu jednání 

      1. Ověřovatelé zápisu. 

     2. Schválení programu jednání. 

     3. Kontrola plnění usnesení. 

     4. Zhodnocení VVH okrsků. 

     5. Zhodnocení školení vedoucích kolektivů mladých hasičů. 

     6. Příprava a zabezpečení okresního kola hry Plamen a dorostu. 

     7. Organizační zabezpečení okrskových kol v požárním sportu. 

     8. Zabezpečení vyhodnocení okresního kola PO  očima dětí. 

     9. Termíny oslav výročí založení SDH a ostatní akce SDH v okrese Svitavy. 

   10. Diskuse.  

   11. Závěr. 

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše, který všechny přivítal na výjezdním 

zasedání VV OSH v Čisté. 

 

K bodu 3 

   VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého zasedání, které se uskutečnilo na OSH 

Svitavy. Nebylo žádných připomínek. 

 

K bodu 4 

   Členové VV OSH  podrobně zhodnotili výroční valné hromady okrsků. Starosta OSH Josef 

Jiruše byl přítomen na VVH okrsku v Borové, v Březové, v Poličce a v Litomyšli. Ve všech 

zmíněných okrscích bylo hodnocení kladné a bez zjevných problémů. V okrsku  Dolní Újezd 

byla účast v uniformách a s předáním dvou medailí za mimořádné zásluhy.   

Při hodnocení dalších VVH v okrscích bylo konstatováno, že nejsou žádné větší problémy 

v okrscích a každý okrsek přislíbil účast se zajištěním pořadatelství Mistrovství světa ve 

Svitavách.   
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K bodu 5 

   Vedoucí odborné rady mládeže Jiří Lopaur  provedl zhodnocení školení vedoucích mládeže, 

které se uskutečnilo dne 28.2. – 1.3.2014 v Jevíčku. Hodnocení bylo kladné, proškolena byla 

celá problematika i s psychologií a na závěr byly provedeny písemné testy.  

Vedoucí mládeže byli dále seznámeni s problematikou pojištění závodů, vedoucích mládeže, 

pojišťoven a také s tématikou první pomoci.  

 

K bodu 6 

    Bylo projednáno organizační zabezpečení okresního kola Plamene a dorostu, které 

proběhne 30.5.2014 až 31.5.2014 ve Vítějevsi. Veškeré potřebné informace budou uveřejněny 

na  web.stránkách www.oshsvitavy.cz 

Pan Jiří Lopaur informoval přítomné, že se již uskutečnilo jednání se starostou obce Vítějeves 

ohledně zajištění celé této soutěže. Vstřícnost OÚ je veliká a zázemí se stadionem i 

s tělocvičnou jsou k dispozici na oba soutěžní dny.  Závěrem doplnil informaci pan Josef 

Jiruše, že okrsek Březová  zabezpečí k hladkému průběhu závodu  technickou četu.  

 

K bodu 7 

    VV OSH projednal organizační zabezpečení okrskových kol a  okresního kola v požárním 

sportu, které proběhne 14.6.2014 ve sportovním areálu v Kamenci. Postupuje vždy první 

družstvo z okrsku a přihlášku (řádně vyplněnou) je zapotřebí poslat do středy 11.6.2014 do 

16.00 hod na OSH Svitavy. Organizační zabezpečení okresního kola v PS bude  

 také na web. stránkách.  

  

K bodu 8 

   Starosta OSH upozornil na probíhající celostátní soutěž „PO očima dětí“. Jedná se o soutěž, 

do které jsou zapojeny děti ze základních a mateřských škol. Zdůraznil, že uzávěrka došlých 

prací je stanovena do pondělí 15.4.2014. Vyhodnocení výsledků s dětmi proběhne opět na 

HZS Svitavy s ukázkou požární techniky a s předáním dárků. Veškeré potřebné směrnice a 

materiály jsou k dispozici na www.dh.cz. 

 

 K bodu 9 

     VV OSH byl seznámen  z termíny výročí sborů a dalšími akcemi pro rok 2014  a schválil 

udělení vyznamenání dle zaslaných návrhů. Oslavy výročí založení sborů a další kulturní akce 

se uskuteční v roce 2014 v následujících termínech v těchto SDH: 

- SDH Lezník                    - oslava výročí 100 let dne 28.6.2014 

- SDH Pustá Kamenice      - oslava výročí 120 let dne 26.7.2014 

- SDH Květná     - oslava výročí 120 let dne   6.9.2014 

- SDH Janov     - oslava výročí 130 let dne 21.6.2014 

- SDH Lubná     - oslava výročí 130 let dne 21.6.2014 

- SDH Banín     - oslava výročí 125 let dne 26.7.2014 

- SDH Březová nad Svitavou     - oslava výročí 140 let dne 4.7.-5.7.2014 

Usnesení č.3/2014: VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na  udělení vyznamenání dle 

došlých žádostí. 

   

K bodu 10 

 Josef Jiruše – služební automobil je nutné dát do servisu na seřízení brzd a výměnu 

zadního dílu tlumiče (najeto celkem 260 000 km). 

 Jan Soural – připomněl, že zítra tj.  5.4.2014 se uskuteční na HZS Svitavy odborná rada 

prevence. 

 Jiří Lopaur – informoval přítomné, že jsou zapotřebí nové průkazy na rok 2014 pro 

mistrovství republiky. Byl pověřen ORM, zda-li by mohl VV OSH udělit výjimku, 

protože nové průkazy se nestihnou všechny v okrese vyměnit .  

 Jiruše Josef – odpověděl, že pro okresní kola nebude problém, ale v republikovém 

http://www.oshsvitavy.cz/
http://www.dh.cz/
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mistrovství by musel být nový průkaz s novým číslováním průkazů. 

 Jiří Lopaur – požadavek vedoucích mládeže, že nechtějí započítávat výsledky  soutěže 

požární všestrannosti z podzimního kola v roce 2013 do výsledků jarního kola 2014 

z důvodu špatného zapsání výsledku.  K  tomuto požadavku následovala široká diskuse 

s tímto závěrem:  VV OSH hlasoval o platnosti soutěže branného závodu z podzimní 

části s tím, že dojde k opravě výsledků u poškozených družstev. 

Usnesení č.4/2014: VV OSH jednomyslně schvaluje platnost závodu v  požární 

všestrannosti z podzimního kola roku 2013 a bude se započítávat do celkových výsledků 

pro ročník 2013 – 2014, s tím, že budou vyvěšeny opravené výsledky z podzimního kola 

roku 2013. 

 Josef Černý – kritická připomínka k Almanachu praporů, že za čtyři roky se nepodařilo 

dát dohromady materiály potřebné k vytvoření této publikace. 

 Mjr. Ing. Jaroslav Čermák – informace ke štábnímu cvičení ve dnech 10.4. – 16.4.2014. 

Dále HZS Svitavy převádí nadbytečnou techniku  - 2x automobil Liaz: do SDH Lubná a 

SDH Dolní Loučka (bezúplatný převod). Obec Linhartice požádala o zrušení jednotky 

SDH – zastupuje zde jednotka z Městečka Trnávky. 

 Josef Bidmon – je zapotřebí nahlásit počet a jmenný seznam rozhodčích mládeže, dále se 

vrátil ke zprávám VVH okrsků. Konstatoval, že okrsky stárnou a  dal námět k zamyšlení 

k rekonstrukci okrsků před volbami do orgánů SH ČMS.                                                            

Další informace podal ke krajskému kolu v PS, které se uskuteční v Jičíně dne 

21.6.2014, kde hlavním rozhodčím bude Josef Jiruše. 

        Informace k pojištění mladých hasičů do 18-ti let – u pojišťovny Kooperativa, na web.   

        stránkách OSH je  tiskopis k nahlášení poj. události. 

        Dále dal podnět k Almanachu  praporů okresu Svitavy – zapojit do této činnosti ORH.       

        Podrobné informace sdělil dále k MS ve Svitavách – zde zdůraznil, že je výborná  

        spolupráce na všech stupních HZS  v čele s HZS Svitavy. 

        Dotace v roce 2014 budou ve stejné finanční částce roku 2013, ale trochu s jiným    

        rozdělením.  Méně finančních prostředků bude vyčleněno na okresní sdružení  

        v PK (netýká se OSH Svitavy). 

 Jiří Lopaur – ORM podává  návrh na ocenění některých vedoucích mládeže a rozhodčích 

za dlouholetou obětavou práci s mládeží. Po diskusi VV OSH rozhodl, že  navržení  

kandidáti dostanou ocenění po MS ve Svitavách. 

 Josef Jiruše – podal informaci o nominaci rozhodčích na krajské kolo v PS (p. Lhotař,   

p. Baránek, p. Tichý, p. Soural,  p. Jiruše, s.  Dušková  a p. Smolík)  

Dále upozornil na vyřízení koncese pro prodej lihovin, a to do 17.4.2014. 

 

Před ukončením výjezdního zasedání poděkoval VV OSH panu Michalu Počkovi a panu 

Arnoštu Maiwaldovi k životnímu jubileu a za dlouholetou a obětavou práci  v  OSH. 

 
K bodu 11 
 

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

                 

Zapsal:  Ing. Mareček Pavel 

Dne:  4.4.2014 

Ověřovatelé:      Šimperský Jaroslav                           ………………………………..   

 

                           Smolík Lubomír                               ………………………………..            

                            Jiruše Josef                                      ……………………………….                                                                                                             
                                       starosta OSH                                                                            

 


