
Zápis č. 3/2011
z  výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 25.5.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti 
HZS Svitavy.

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni : Počka Michal
                                                               Andrlík Václav

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS

     4. Zhodnocení školení v oblasti represe

     5. Průběžné hodnocení  I. Okrskových kol v požárním sportu

     6. Příprava a zabezpečení  Okresního kola v požárním sportu

     7. Hodnocení příprav okresního kola hry „Plamen“ a dorostu v Městečku Trnávka

     8. Informace a ůkoly ze shromáždění starostů OSH

     9. Zhodnocení soutěže PO očima dětí v roce 2011

   10. Osobní a organizační záležitosti

   11. Příprava příštího jednání 

   12. Diskuse, připomínky 

   13. Závěr

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše
 K bodu 3
Byl  přečten  zápis  z minulého  zasedání  výkonného  výboru  OSH  a  po  té   podepsán  bez 
připomínek.
K bodu 4
Starosta OSH podal informace k provedeným školením velitelů a strojníků na všech úrovních. 
Začíná se provádět školení na motorové pilky.  V ORV bude volen nový velitel  ,  stávající 
končí  z rod.  důvodů.  Celkově  byla  hodnocena  účast  na  provedených  školeních  za  okres 
Svitavy jako velmi dobrá.     
K bodu 5
Členové VV podali informace k uskutečněným okrskovým kolům v požárním sportu. Starosta 
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zdůraznil, že do okresního kola postupuje pouze jeden sbor SDH daného okrsku.
K bodu 6
Bylo projednáno organizační zabezpečení okresního kola v požárním sportu, které proběhne 
16.7.2011 v Kamenci.  Starosta OSH upozornil  na dodržení termínu podání  přihlášky a to 
nejpozději do 13.7.2010 do 16.00 hod v kanceláři OSH Svitavy. Rozhodčí dostanou potřebné 
informace  v dostatečném  předstihu  před  konáním  soutěže.  Do  Krajského  kola  budou 
postupovat 1 a 2 družstvo v mužích i v ženách.  
K bodu 7
Bratr Jiří Lopraur seznámil přítomné s průběhem příprav na  okresní kolo hry „Plamen“ a 
dorostu  ,  které  se  uskuteční  ve  dnech  27.5.  –  28.5.2011  v Městečku  Trnávka.   Vyzdvihl 
organizační zabezpečení přípravných prací celé soutěže. 
K bodu 8
Starosta  OSH podal  informace ze shromáždění  starostů OSH konaného 16.4.2011 v CHH 
Přibyslav. Usnesení ze shromáždění je přílohou zápisu.
K bodu 9
VV OSH byl informován z okresním a krajským vyhodnocením soutěže „PO očima dětí“. 
Z našeho  okresu  bylo  deset  vyhodnocení  a  předání  cen  se  uskuteční  na  HZS  Svitavy 
s ukázkou požární techniky. Výsledky vyhodnocení jsou na www.dh.cz.
K bodu 10
VV OSH byl seznámen z termíny výročí sborů pro rok 2011  a schválil udělení vyznamenání  
dle zaslaných návrhů. 
K bodu 11
Příští zasedání VV se bude konat 13.7.2010 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti OSH Svitavy.
K     bodu 12  

o Bidmon Josef -  informace k dotacím v pohraničí (Královéhradecký kraj)
- informace k výzbrojně –  ztráta 16 mil. Kč - prodána za 1,- Kč 
- dotace z MŠ pro rok 2011 – 16 500 mil. Kč (zaúčtování v podvojnném účetnictví)
- Petrohrad – mistrovství světa dorostu, v širší nominaci je závodník z okresu Svitavy – 

Stanislav Pavlíček ze Širokého Dolu
- výročí SDH – je zapotřebí vyslat zástupce z OSH
- jízda Pyrocar  2011-  schválení  umístění  pamětní  desky rodáka Františka Procházky 

v Poličce na budově gymnázia 
- podán  návrh  na  příspěvek  na  cestu  do  Ostravy  pro  členy  technické  čety,  která 

zajišťovala v Litomyšli Mistrovství ČR v roce 2010
Usnesení č.2/2011: VV schvaluje příspěvek pro členy technické čety a to skutečné náklady na 
                                 jednu cestu do Ostravy v měsíci červenci.

o Maiwald Arnošt – informace ke školení v Jánských Koupelích
o Jiruše Josef – podán návrh na věcný dar pro Danu Pakostovou z obce Čistá, za    

                      záchranu  života  své maminky
Usnesení č.3/2011: VV schvaluje zakoupení věcného daru pro Danu Pakostovou 

o Černý Josef – chybí stále hodně údajů k připravovanému almanachu o hasičských 
                       praporech, byli pověřeni zástupci OSH k shromáždění potřených  
                       dokumentů

K     bodu 13  
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
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http://www.dh.cz/


Zapsal:  Ing Mareček Pavel

Dne: 25.5.2011

Ověřovatelé:      Počka Michal                                     ………………………………..  
         

                           Andrlík Václav                                     ………………………………. 

                                                            

                          Jiruše Josef                                              …………………………….. 

                     starosta OSH                                                                           
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