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Zápis ze Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Svitavy 

konaného 14.3.2015 v Telecím 

Přítomni: dle prezenční listiny a zprávy mandátové komise 

                                                                                                                                                                                                                       

Program zasedání: 
 

1. Zahájení a uvítání delegátů a hostů.  

2. Volby pracovních komisí. 

3. Vystoupení hostů. 

4. Zpráva o činnosti OSH Svitavy v letech  2010 – 2015. 

5. Zpráva OKRR o činnosti v letech  2010 – 2015. 

6. Zpráva mandátové komise. 

7. Představení a vystoupení kandidátů na starostu OSH. 

8. Volby dle volebního řádu schváleného VV OSH Svitavy 11.2.2015 

    – volba starosty OSH, náměstků starosty OSH, předsedy a členů OKRR 

    – potvrzení členů  VV OSH Svitavy (návrhy z okrsků) 

    – volby delegátů na krajské shromáždění delegátů OSH (18.4.2015) 

    – volby delegátů na V. řádný sjezd SH ČMS (5.7.2015 Pardubice) 

    – schválení návrhu členů do odborných rad a VV KSH a SH ČMS. 

9. Diskuse. 

10. Vystoupení nového starosty OSH. 

11. Usnesení. 

12. Závěr. 

 

    Řízením shromáždění delegátů  byl VV OSH Svitavy pověřen náměstek starosty pan Josef 

Bidmon.  

 

K bodu 1 
     V úvodu jednání byla uctěna minutou ticha památka za zemřelé hasiče. Pan Josef Bidmon 

přivítal ředitele územního odboru HZS Svitavy pana plk. Ing. Oldřicha Jedličku, ředitele 

pobočky HVP  a starostu OSH ze Žďáru nad Sázavou pana Luboše Zemana, zástupce firmy 

PO-BP paní Vandu Tluchořovou, starostu obce Telecí pana Jaroslava Šimona, ředitele THT 

Polička pana Ing. Stanislava Červeného. Dále přivítal delegaci z OSH Ústí nad Orlicí 

vedenou starostkou OSH paní Evou Faltusovou, delegaci z OSH Pardubice vedenou 

starostkou paní Marií Starou a delegaci z OSH Chrudim vedenou starostou OSH panem 

Miroslavem Kunhartem.    

  
K bodu 2 
     Byl přečten program zasedání a delegáti byli seznámeni s volebním řádem a jednacím 

řádem, který měli v přiložených materiálech.  

Shromáždění představitelů SDH schválilo aklamací následující pracovní předsednictvo v 

tomto složení:    

             Josef Jiruše  – SDH Kamenec 

             Josef Bidmon  – SDH Jevíčko 

             Ing. Josef Dvořák  -  SDH Trpín 

             Ladislav Dvořák  – SDH Desná 

             Ing. Bc. Miroslav Vacek  – SDH Nová Ves 

             Michal Počka  – SDH Dlouhá Loučka 

             Anna Souralová  – SDH Jaroměřice 
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     Následovala aklamací volba komisí s následujícím složení, kde první v pořadí byl zvolen 

předsedou dané komise: 

Mandátová: Ladislav Dvořák  – SDH Desná, Ludoš Dvořák  – SDH Sádek,                    

                      Anna Souralová  – SDH Jaroměřice.   

 

Návrhová:    Michal Počka – SDH Dlouhá Loučka, Josef Andrle – SDH Bystré,     

                      Josef  Wilder – SDH Litomyšl, Ing. Pavel Mareček – SDH Nedvězí.  

 

Volební :      Ing. Bc. Miroslav Vacek – SDH Nová Ves, Rudolf Vágner – SDH          

                      Staré Město, Petr Šváb – SDH Kamenec,  Pavel Malíšek – SDH   

                      Mladějov,  Josef Tichý – SDH Jedlová, Božena Pospíšilová –    

                      SDH Rychnov na Moravě.    

       

     Aklamací byl zvolen zapisovatel zasedání  Ing. Pavel Mareček – SDH Nedvězí a 

ověřovatelé zápisu  Petr Pachovský – SDH Hartmanice a Ladislav Šimperský – SDH Vendolí. 

Po těchto nutných volebních náležitostech předal řídící zasedání slovo starostovi obce Telecí 

panu Jaroslavu Šimonovi. 

 

K bodu 3 

     Přítomné delegáty a hosty shromáždění pozdravil představitel SDH Telecí – jeho starosta a 

starosta Obce Telecí pan Jaroslav Šimon. Krátce připomenul historii obce s 431 obyvateli i 

historii místního sboru. Zároveň poděkoval za aktivitu hasičům, která je potřebná pro každou 

obec.  

 
K bodu 4 

     Pan Josef Jiruše přednesl zprávu o činnosti OSH Svitavy za období od roku 2010 až 2015. 

Následovalo podrobné hodnocení uplynulého volebního období, které  uvedl počtem členské 

základny OSH Svitavy. Ve zprávě zhodnotil práci v kolektivech mladých hasičů a upozornil 

na potřebnou prevenci, která se v poslední době opět vrací do popředí zájmu veřejnosti.  

   Dále značnou pozornost věnoval přípravě a organizačnímu  zabezpečení V. Mistrovství 

světa dorostu v požárním sportu a III. Mistrovství světa juniorů v požárním sportu, které se 

uskutečnilo v roce 2014 ve Svitavách. Zdůraznil, že poděkování patří zejména všem 

organizátorům, kteří prokázali schopnost uspořádat šampionát na světové úrovni a čeští 

reprezentanti světu předvedli výkony světového formátu. Zejména vyzdvihl spolupráci s HZS, 

bez kterých by se toto mistrovství nemohlo v žádném případě uskutečnit. 

     Podrobně se zabýval soutěžemi v požárním sportu dorostu, mladých hasičů i dospělých na 

úrovni krajských kol i mistrovství České republiky. 

     Ve své zprávě krátce zhodnotil práci odborných rad při OSH. Při této příležitosti zdůraznil, 

že se podařilo ustanovit radu prevence a radu historie OSH a všem jejich vedoucím poděkoval 

za  jejich obětavou práci. 

    Josef Jiruše dále připomněl oslavu 150. výročí založení prvního sboru u nás, a to 22.5.1864 

ve Velvarech. Součástí oslavy byl dojezd propagační jízdy z Mělníka přes území Polska a 

Německa do Velvar.  

    Starosta OSH poté informoval představitelé shromáždění o nově vzniklé soutěži pod 

názvem  Superpohár hejtmana Pardubického kraje. Soutěž vznikla v roce 2013 pod záštitou 

hejtmana PK pana Martina Netolického a jedná se o soutěž dobrovolných hasičů o 

Superpohár v požárním útoku, kterého se zúčastnili vítězové všech kategorií okresních soutěží 

v daném roce z okresů Pardubického kraje .  

     Závěrem, po mnoha dalších informacích, poděkoval Josef Jiruše všem přítomným za jejich 

obětavou práci a popřál jim mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalšího volebního 

období.  Zpráva o činnosti OSH za volební období 2010 – 2015 je přílohou zápisu 



3 

K bodu 5 
     Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl pan Ing. Josef Dvořák. Podal informaci o  

kontrolách za dané období a krátce se vrátil ke kauze paní Jany Trmačové. Námět k této 

záležitosti nastal v roce 2011 na podmět ORM po závodech v PV v Městečku Trnávka.  

Ukončení této záležitosti bylo v roce 2013 s vynesením rozsudku. Paní Jana Trmačová byla 

odsouzena k podmíněnému trestu v délce jednoho roku s odkladem na zkušební dobu  3 let a 

k náhradě škody pro OSH Svitavy v částce 357 665,40 Kč. OSH musí tuto částku uvést do 

pohledávek k 31.12.2014. K této částce dále podal předseda OKRR informaci, jak je 

problematické vymáhání této pohledávky.  

    Dále seznámil přítomné se skutečností, že nebyly vzneseny za toto období žádné jiné vážné 

stížnosti a ani připomínky na OSH Svitavy a závěrem konstatoval, že nebyly shledány žádné 

nedostatky v hospodaření OSH Svitavy. 

    Dále podal informace k ukončenému rozpočtu OSH za rok 2014. Tento rozpočet byl čerpán 

v souladu se schváleným rozpočtem. Během roku se dařilo získávat účelové dotace podle 

rozdělovníku SH ČMS. Předseda  OKRR  konstatoval, že ke konci roku činily příjmy                

1 118 994,75 Kč a výdaje byly  čerpány ve výši 1 099 841,- Kč. Celkem OSH hospodařilo k 

31.12.2014 s přebytkem 19 153,75 Kč, v pokladně k uvedenému datu bylo evidováno             

2 268,- Kč a na účtu 393 085,51 Kč.  

 
K bodu 6 
     Následně Josef Bidmon vyzval předsedu mandátové komise, aby nás seznámil s celkovou 

účastí na dnešním zasedání představitelů SDH. 

     Předseda  komise pan Ladislav Dvořák konstatoval přítomnost 120 sborů z toho 3 sbory 

bez platného mandátu. Dále je přítomno 20 členů VV OSH a 23 hostů. Předseda komise 

závěrem konstatoval, že v okrese Svitavy je současně evidováno 136 sborů. S výsledků 

mandátové komise je patrné, že dnešního Shromáždění se  účastní 88,2 % delegátů a zasedání 

je usnášení schopné. 

 
K bodu 7 
     Následovalo krátké představení a vystoupení kandidátů na starostu OSH. Svoji 

kandidaturu na nově voleného starostu prezentovali postupně pan Tomáš Hořínek s SDH 

Rozhraní, pan Ing. Josef Kladivo s SDH Dolní Újezd  a  pan Jan Soural s SDH Jaroměřice. 

 
K bodu 8 
     Důležitým bodem jednání shromáždění delegátů bylo provést volby. Průběh voleb řídil 

předseda volební komise pan Ing. Bc Miroslav Vacek dle schváleného volebního řádu VV 

OSH ze dne 12.2.2015.  

 

Následovala tajná volba starosty OSH s následujícími výsledky 1. kola tajné volby:  

- 1. kolo tajné volby starosty OSH: 
kandidát: pan Tomáš Hořínek               počet platných hlasů:  29 

                pan Ing. Josef Kladivo           počet platných hlasů:  17 

                pan Jan Soural                        počet platných hlasů:  69 

Předseda volební komise konstatoval, že nově zvoleným starostou OSH Svitavy byl v počtu 

69 platných hlasů zvolen  pan Jan Soural s SDH Jaroměřice. 

      

- volba předsedy OKRR aklamací: 
kandidát: pan Ing. Josef Dvořák 

Po sečtení platných hlasů byl zvolen předsedou OKRR navržený kandidát 

pan Ing. Josef Dvořák s tímto výsledkem: 

počet platných pro:  95 hlasů,  počet platných hlasů proti: 17 hlasů, držel se hlasování: 5 hlasů 
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- 1. kolo tajné volby náměstků OSH: 
kandidáti:  pan Josef Bidmon                           počet platných hlasů:  93 

                  pan Ladislav Dvořák                       počet platných hlasů:  37 

                  pan Josef Tichý                               počet platných hlasů:  42                                 

                  pan Ing. Bc. Miroslav Vacek           počet platných hlasů:  61  

                  pan Tomáš Hořínek                         počet platných hlasů:  54 

                  pan Michal Počka                            počet platných hlasů:  47  

Podle počtu odevzdaných platných hlasovacích hlasů konstatoval předseda volební komise, že 

za náměstky OSH Svitavy byli zvoleni:  pan Josef Bidmon,  pan Ing. Bc. Miroslav Vacek a  

pan Tomáš Hořínek. 
 

- 1. kolo tajné volby členů OKRR: 
kandidáti: paní Alena Buriánková počet platných hlasů:  103                  

                 paní Dana Němcová                          počet platných hlasů:    94  

                 pan Jan Richtr                                 počet platných hlasů:    88  

                 pan Ivo Toman                                  počet platných hlasů:    80 

                 pan Luboš Šplíchal                           počet platných hlasů:    80  

Po sečtení odevzdaných platných hlasech byli v 1. kole zvoleni za členy OKRR OSH Svitavy 

paní Alena Buriánková, paní Dana Němcová a pan Jan Richter. U pana Luboše  Šplíchala 

a pana Ivo Tomana při rovnosti hlasů následovalo 2. kolo tajné volby členů OKRR. 

 

- 2. kolo tajné volby členů OKRR: 
kandidáti: pan Ivo Toman                                  počet platných hlasů:    43 

                 pan Luboš Šplíchal                           počet platných hlasů:    68 

Po této tajné volbě byl za posledního člena OKRR OSH Svitavy zvolen pan Luboš Šplíchal. 

 

 

Po přestávce následovala další část voleb: 

 

 - potvrzení členů Výkonného výboru OSH Svitavy dle návrhů jednotlivých okrsků: 

Představitelé Shromáždění potvrdili za členy Výkonného výboru OSH Svitavy následující 

členy: 

Břetislava Eliáše, Hanu Flídrovou, Ing. Bc. Miroslava Vacka, Jiřího Lopaura,Václava Štauda, 

Josefa Peřinu, Ing. Pavla Marečka, Viléma Škaroupku, Jaroslava Neuderta, Jaroslava 

Šimperského, Rudolfa Vágnera, Lubomíra Smolíka, Michala Počku, Jiřího Bílka, Milana 

Vymlátila, Stanislava Ducháčka. 

 

– volba aklamací delegátů na krajské shromáždění delegátů OSH v Chornicích: 

Byli zvolení tito delegáti: Jan Soural, Josef Jiruše, Ing. Pavel Mareček, Ladislav Dvořák, Jiří 

Lopaur, Pavel Malíšek, Ing. Bc. Miroslav Vacek, Josef Tichý, Ondřej Kozák, Michal Počka, 

Jaroslav Šimon, Tomáš Hořínek a Ing. Josef Kladivo. Náhradníky byli zvoleni Václav Štaud a 

Lubomír Smolík. 
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– volba aklamací delegátů na V. řádný sjezd SH ČMS v Pardubicích: 

Byli zvoleni tito delegáti: Jan Soural, Ing. Bc. Miroslav Vacek, Tomáš Hořínek,                                                  

Josef Jiruše, Michal Počka a Ladislav Müller. Náhradníky byli zvoleni Rudolf Vágner, Jiří 

Lopaur a Lubomír Smolík. 

Po uskutečněných volbách předseda volební komise všem poděkoval za kladný průběh voleb 

a závěrem podal návrh na  členy do odborných rad a VV KSH a SH ČMS. Shromáždění 

představitelů na základě návrhu doporučuje: 

1. Delegátům shromáždění delegátů OSH: 

a) volit do funkce starosty KSH Pardubického kraje Josefa Bidmona  

b) volit do funkce předsedy KKRR Ing. Josefa Dvořáka 

c) volit za člena ÚORHaM vedoucího OORHaM Svitavy 

d) volit za člena ÚORM vedoucího OORM Svitavy 

e) volit za člena ÚORHS Josefa Jiruše 

f) volit za člena ÚOROO Ing.Bc.Miroslava Vacka 

g) volit za člena ÚORVO Jiřího Sazimu ( ÚO) 

h) volit za člena ÚORP Aleše Jandu ( PA) 

 

2)   Delegátům V. řádného sjezdu  doporučuje:  

a) volit do funkce náměstkyně starosty SHČMS Moniku Němečkovou 

b) volit do funkce náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečku 

c) volit do funkce náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka 

d) volit Ing. Josefa Dvořáka do funkce člena ÚKRR 

e) volit Josefa Bidmona za člena VV SH ČMS 

f) volit Josefa Netíka do funkce vedoucího AZH. 

 

K bodu 9 
    Následovala diskuse ve které vystoupili téměř všichni hosté. Popřáli nově zvolenému 

vedení OSH mnoho úspěchů a sil do nového volebního období.  

 
K bodu 10 
     Nově zvolený starosta OSH pan Jan Soural poděkoval delegátům za důvěru a přízeň. Slíbil 

maximální pracovní vytížení pro OSH Svitavy. 

 

K bodu 11 

     Předseda návrhové komise pan Michal Počka přečetl návrh na usnesení a poté byl 

jednomyslně schválen. Znění usnesení je následující. 
 

Usnesení ze Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Svitavy 

v Telecím dne 14. 3. 2015 

 

Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Svitavy po projednání zprávy 

o činnosti, zprávy o hospodaření od posledního Shromáždění delegátů dne 20.3.2010, výhledu 

činnosti Okresního sdružení hasičů Svitavy, po diskusi delegátů a provedené volbě nových 

orgánů okresního sdružení, přijímá toto usnesení: 

Schvaluje : 
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              1. Zprávu o činnosti OSH od 20. 3. 2010.             

             2. Zprávu o hospodaření okresního sdružení hasičů a zprávu  

                 okresní kontrolní a revizní rady.           

             3. Výhled činnosti SH ČMS  do roku 2020. 

             4. Delegáty na shromáždění delegátů OSH 18.4.2015 v Chornicích. 

             5. Delegáty na V. řádný sjezd SH ČMS 4.7.2015 v Pardubicích. 
 

Schvaluje volbu : 
 

          1. starosty OSH  Jana Sourala 

2. náměstka starosty OSH  Josefa Bidmona 

3. náměstka starosty OSH  Ing. Bc. Miroslava Vacka 

4. náměstka starosty OSH  Tomáše Hořínka 

         5. předsedy OKRR OSH: Ing. Josefa Dvořáka 

                        6. členů OKRR OSH:        Alenu Buriánkovou 

                             Danu Němcovou 

                             Jana Richtra    

                                                                   Luboše Šplíchala 

 

 

Potvrzuje : 
 

1. do funkce člena Výkonného výboru OSH: Břetislava Eliáše, Hanu Flídrovou, Ing. 

Bc. MiroslavaVacka, Jiřího Lopaura,Václava Štauda, Josefa Peřinu,      Ing. Pavla 

Marečka, Viléma Škaroupku, Jaroslava Neuderta, Jaroslava Šimperského, Rudolfa 

Vágnera, Lubomíra Smolíka, Michala Počku, Jiřího Bílka, Milana Vymlátila, 

Stanislava Ducháčka. 
 

Ukládá : 
 

1. Nově zvolenému Výkonnému výboru Okresního sdružení hasičů 

    Svitavy, odborným radám  a okresní kontrolní a revizní radě 

    dopracovat vlastní program činnosti. 

 

2. Výkonnému výboru Okresního sdružení hasičů Svitavy: 

                  

a/ svolat do konce měsíce října 2015 Shromáždění představitelů 

     sborů dobrovolných hasičů,  jakožto nejvyššího orgánu  okresního                    

sdružení hasičů, působícího mezi zasedáním  Shromáždění delegátů, 

    

b/ zajišťovat plnění úkolů, vyplývajících z Výhledu činnosti        

     okresního sdružení hasičů do r. 2020, v návaznosti na závěry 

     V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
 

c/ prostřednictvím jednotlivých členů Výkonného výboru všestranně  
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     napomáhat činnosti okrsků, koordinovat a usměrňovat jejich   

     činnost a podle potřeby i činnost sborů dobrovolných hasičů, 
 

d/ udržovat a rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem      

     Pardubického kraje – územním odborem Svitavy, Hasičskou   

vzájemnou pojišťovnou a. s., Požární bezpečností Jihlava, městskými a 

obecními úřady,   

                            

e/ průběžně sledovat plnění úkolů okresního sdružení hasičů a včas      

     přijímat účinná  opatření k jejich plnění. 
 

3. Shromáždění představitelů SDH: 

                   

Zabezpečovat plnění úkolů, vyplývajících z Výhledu činnosti okresního 

sdružení hasičů do r. 2020, usnesení dnešního shromáždění delegátů, usnesení 

Výkonného výboru, a to prostřednictvím výborů okrsků ve sborech 

dobrovolných hasičů. 

                       

4. Okresní kontrolní a revizní radě: 

                  

a) Sledovat plnění příslušných směrnic o hospodaření  a provádět nezbytnou 

kontrolní a revizní činnost na okresním sdružení hasičů, 

b) podávat o své činnosti a jejich výsledcích Výkonnému výboru   

     a Shromáždění představitelů pravidelně zprávu. 
 

 

Doporučuje : 
 

1. Sborům dobrovolných hasičů: 

                   

a) Trvale se zabývat závěry tohoto Shromáždění delegátů sborů dobrovolných 

hasičů i později přijatými závěry Shromáždění představitelů a Výkonného 

výboru okresního sdružení hasičů. 

b) Ve své vlastní činnosti: 

-     trvale zajišťovat akceschopnost požární techniky, jednotek 

      sborů dobrovolných hasičů, požární výstroje a výzbroje  

                           -     provádět výběr a doplňování vhodných členů, strojníků a velitelů              

                                  těchto  jednotek, 

  

-    zajišťovat účast na školeních úseku represe, prevence a mládeže, provádět 

školení ve sborech za účelem zvyšování odborné úrovně našich členů. 

                                 K zvyšování odborné i fyzické připravenosti zejména členů    

zásahových jednotek využívat námětových cvičení, sportovních soutěží 

hasičských družstev i provádění zkoušek k získání odznaků odborností, 
 

 

- vytvářet podmínky pro činnost mladé generace ve sborech a všestranně 
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činnost dětí a dorostu podporovat, 
 

-    vytvářet materiální podmínky pro spolkovou činnost sborů, přičemž 

využívat možností podnikatelských aktivit i ve vlastních sborech, 
 

-    v návaznosti na tradice dobrovolných hasičů vytvářet podmínky pro 

kulturní a společenský život ve sborech, obcích a městech 
 

2. Výborům okrsků: 
 

a) napomáhat sborům v okrsku při plnění jejich úkolů a operativně  

     je informovat o záměrech a usneseních vyšších orgánů, 

     

b) připravovat a řídit akce v rámci okrsku či obvodu, jako např.   

     sportovní  soutěže hasičských družstev, námětová cvičení,       

                             praktická cvičení,   

     oslavy různých výročí, školení členů a funkcionářů SDH,   

                             přípravu zkoušek k získávání odznaků odbornosti atd.. 
 

 

Delegáti na shromáždění delegátů OSH v Chornicích: 
 

1. starosta OSH Jan Soural                 náhradníci: 1. Václav Štaud 

2. Josef Jiruše                                                         2. Lubomír Smolík 

3. Ing. Pavel Mareček 

4. Ladislav Dvořák  

5. Jiří Lopaur  

6. Pavel Malíšek 

7. Ing. Bc. Miroslav Vacek  

8. Josef Tichý  

9. Ondřej Kozák 

10. Michal Počka  

11. Jaroslav Šimon  

12. Tomáš Hořínek 

13. Ing. Josef Kladivo 

 

   

Delegáti V. sjezdu  SH ČMS ve dnech  4.7.2015 v Pardubicích: 

 

1. Jan Soural                                          nahradníci: 1. Rudolf Vágner               

2. Ing. Bc. Miroslav Vacek                                       2. Jiří Lopaur   

3. Tomáš Hořínek                                                     3. Lubomír Smolík 

4. Josef Jiruše 

5. Michal Počka 

6. Ladislav Muller    

 

1. Delegátům shromáždění delegátů OSH doporučuje : 
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i) volit do funkce starosty KSH Pardubického kraje Josefa Bidmona  

j) volit do funkce předsedy KKRR Ing. Josefa Dvořáka 

k) volit za člena ÚORHaM vedoucího OORHaM Svitavy 

l) volit za člena ÚORM vedoucího OORM Svitavy 

m) volit za člena ÚORHS Josefa Jiruše 

n) volit za člena ÚOROO Ing. Bc. Miroslava Vacka 

o) volit za člena ÚORVO Jiřího Sazimu ( ÚO) 

p) volit za člena ÚORP Aleše Jandu ( PA) 
 

2)   Delegátům V. řádného sjezdu  doporučuje  
 

g) volit do funkce náměstkyně starosty SHČMS Moniku Němečkovou 

h) volit do funkce náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečku 

i) volit do funkce náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka 

j) volit Ing. Josefa Dvořáka do funkce člena ÚKRR 

k) volit Josefa Bidmona za člena VV SH ČMS 

l) volit Josefa Netíka do funkce vedoucího AZH. 

 

K bodu 12 

     V závěru jednání pan Josef Bidmon jménem OSH poděkoval SDH Telecí i místnímu 

obecnímu úřadu za velmi dobré zajištění shromáždění delegátů a jednání ukončil. 

 

          

V Telecím 14.3.2015 zapsal Ing. Pavel Mareček. 

 

  

Ověřil :   Petr Pachovský                                         ….............................................. 

 

 

                Jaroslav Šimperský                                  ….............................................. 

 


