
Zápis č. 4 / 2014 

z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 25. 6. 2014 od 16. hodin 

v zasedací místnosti OSH Svitavy. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

Bod 1: za ověřovatele zápisu byli zvoleni: Smolík Lubomír 

                  Lopaur Jiří 

Bod 2: za zapisovatele byl zvolen Soural Jan 

Bod 3: okresní kolo PS v Kamenci u Poličky, krajské kolo PS v Jičíně 

Bod 4: soutěže mládeže  

Bod 5: hospodaření OSH k 31. 5. 2014 

Bod 6: zhodnocení práce okrsků 

Bod 7: informace o ligových soutěžích 

Bod 8: termíny odborných rad 

Bod 9: vyznamenání 

Bod 10: diskuze a závěr 

 

Ad 3: starosta informoval o průběhu postupových soutěží PS – okresního kola v Kamenci u 

Poličky a krajského kola v Jičíně, které bylo opět společné s Královéhradeckým krajem. 

Ad 4: Jiří Lopaur kritizoval přípravy soutěže okresního kola Plamen ve Vítějevsi – přípravy 

nechané až na poslední chvíli. K tomu se vyjádřil svým dotazem i Lubomír Smolík, když se 

tázal, jak se bude na soutěžích postihovat konzumace alkoholických nápojů soutěžícími. 

Ad 5: zprávu o hospodaření OSH k 31. 5. 2014 přednesl Ing. Josef Dvořák, vedoucí OKRR. 

Bylo konstatováno, že se postupuje dle stanoveného plánu hospodaření.  

Ad 6: k práci okrsků jednotliví členové přednesli: 

p. Lopaur, okrsek Čistá – oslavy SDH Janov, měli mnoho účastníků, proběhlo 1. kolo PS 

Ing. Vacek, okrsek Litomyšl – letošní rok odpadla pohárová soutěž v Nedošíně, kde se buduje 

kanalizace 



Ing. Dvořák, okrsek Bystré – proběhlo cvičení okrsku na požár lesa v Jedlové 

p. Dvořák Ladislav, za okrsek Polička – oslavy výročí SDH Lubná, měli také mnoho 

účastníků, zúčastnilo se i mnoho hudebníků, opět začal pracovat sbor ve Stašově 

p. Eliáš, okrsek Morašice – na průběh okrskové soutěže mělo vliv špatné počasí 

p. Andrlík, okrsek Borová – námětové cvičení na silo Polička, zkritizoval účast okrsku na 

okresním kole, proběhla na Březinách společná noční soutěž se sousedním okrskem Sněžné 

p. Smolík, okrsek Moravská Třebová – informoval o zániku SDH Linhartice a o průběhu 

pohárových soutěží v Nové Vsi u Moravské Třebové a Radkově, dále o přípravě námětového 

cvičení na dálkovou dopravu vody 

p. Vymlátil, okrsek Chornice – v okrsku budou mít 3 výročí a jako nejistá se jeví budoucnost 

SDH Vysoká 

p. Počka, Křenov – SDH Březina nebyla na okresní soutěži PS, z důvodu výstavby hasičské 

zbrojnice, SDH Dlouhá Loučka převzala nový vůz  

p. Škaroupka, okrsek Vítějeves – informoval o okresním kole Plamene a dorostu ve Vítějevsi 

p. Vágner, okresek Staré Město – okrsek provedl námětové cvičení na dálkovou dopravu vody 

do lesa 

p. Soural, okrsek Jevíčko – přihlásil okrsek Jevíčko k pořádání jarního kola hry Plamen a 

okresního kola PS na 29. – 31. 5. 2015 v Jaroměřicích 

p. Bidmon, okrsek Jevíčko – informoval o soutěži Malá Haná 

Ad 7: Jiří Lopaur a starosta informovali o průběhu ligových soutěží a současně se dohodli na 

provedení inventury překážek pro mládež, kterou provedou Ing. Dvořák a starosta. 

Ad 8: Jednání odborné rady mládeže bude na podzim, před ZPV, který bude 18. 10. 2014 

v Pomezí na Baldě. 

 

Odborná rada mládeže na svém jednání dne 18. 6. 2014 schválila převod dotací z MTZ a 

volnočasu na nákup okresních překážek a vybavení pro okresní kolo hry Plamen. 

 

Usnesení č.8/2014: VV OSH schvaluje návrh ORM na převod dotačních prostředků 

z MTZ a VA na nákup okresních překážek a vybavení. 

 

Odborná rada velitelů se sejde dle požadavků, protože se stále ještě neví, zda bude školení 

velitelů a strojníků okresní nebo po jednotlivých stanicích HZS. 

 

Odborná rada prevence se sejde v měsíci říjen nebo listopad 2014. 

 

 



Ad 9: vyznamenání byla schválena dle předložených návrhů 

Usnesení č.9/2014: VV OSH jednomyslně schvaluje předložené návrhy vyznamenání. 

 

Ad 10: výbor byl seznámen s nabídkou hasicích přístrojů a hlásičů od společnosti PO-BP. 

Byl předložen návrh pracovní smlouvy pro starostu OSH Svitavy. 

Usnesení č.10/2014: VV OSH jednomyslně schvaluje pracovní smlouvu starosty dle 

přeloženého návrhu. 

 

Dotaz Ing. Vacka na posun ve věci zpronevěry – údajně se má jednat o splátky 1 000 Kč 

měsíčně. Starosta byl proto pověřen, aby zjistil skutečnost. 

Starosta informoval, že dne 25. 6. 2014 se bude konat Den IZS. 

11. 10. 2014 se bude konat Superpohár hejtmana Pardubického kraje, tentokrát v Letohradu – 

Orlice, okres Ústí nad Orlicí  

p. Bidmon informoval o přípravách na MS, současně vyzval všechny k co největší spolupráci. 

Rovněž navrhl na zvážení variantu výměny rozhodčích na hru Plamen se sousedními okresy, 

a vyzval k většímu hospodaření při sestavování dopravy rozhodčích a soutěžích na soutěže. 

Zmínil také, že jsou kladeny stále větší nároky na zdravotní přípravu jednotek a že i JPO II již 

spolupracují se záchrannou službou (zastupují záchrannou službu). 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH Svitavy 

ukončil. 

 

 

Dne 25. 6. 2014 

 

Ověřovatelé:  Smolík Lubomír ………………………………………………. 

 

   Lopaur Jiří  ………………………………………………. 

 

   Jiruše Josef  ………………………………………………. 

   starosta OSH 


