
Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného 12.11.2011 
v     Chornicích  

Přítomni: dle mandátové komise
  
     Program zasedání:
    1. Uvítání hostů

     2. Schválení programu jednání

     3. Schválení mandátové a návrhové komise 

     4. Zpráva o činnosti OSH Svitavy za rok 2011  

     5. Zpráva ORM za rok 2011

     6. Zpráva ORV za rok 2011 

     7. Zpráva – prevence okresu Svitavy 

     8. Zpráva ústřední rady historie

     9. Zpráva ORR OSH Svitavy za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 

  10. Zajištění VVH SDH a okrsků

  11. Zpráva HZS Svitavy

  12. Informace od společnosti www.PO-BP.cz 

  13. Zpráva KSH Pardubice

  14. Předání ocenění a vyznamenání

  15. Diskuse

  16. Usnesení

  17. Závěr

Jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy zahájil a řídil starosta Josef Bidmon

K bodu 1

    Přivítal zejména hejtmana PK pana Mgr. Radko Martínka, starostu obce Chornice pana 
Jiřího  Smékala  a  starostu  obce  Jevíčka  pana   Ing.  Romana  Müllera,  dále  pak  uvítal 
představitele  HZS  Svitavy  v čele  s mjr.  Ing.  Jaroslavem  Čermákem a  další  významné 
delegáty. 

K bodu 2

    Byl přečten program zasedání a zároveň doplněn a dva body jednání a po té jednomyslně 
schválen.
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K bodu 3

    Shromáždění představitelů SDH zvolilo mandátovou komisi v čele s předsedou Michalem 
Počkou  a návrhovou komisi, jejímž předsedou byl zvolen Vacek Miroslav. 

Následně Josef Bidmon vyzval předsedu mandátové komise, aby nás seznámil s výsledky této 
komise. Ta konstatovala přítomnost 119 sborů ze 136 sborů tj. 87,5 % , dále jsou přítomni 
členové VV OSH a zástupci has. okrsků.

K bodu 4

    Josef Jiruše přednesl zprávu o činnosti OSH Svitavy za rok 2011:

- informoval o průběhu jednání s Mgr. Radko Martínkem ze dne 22.2.2011, kde byli  pozvání 
všichni zástupci okresních sdružení v PK, kde projednali spolupráci mezi hasiči a krajským 
úřadem

- ve Svojanově se uskutečnil 29.3.2011 VV Krajského sdružení hasičů za účasti vedoucích 
odborných rad  velitelů,  mládeže,  prevence,  kontrolní  a  revizní  rady.  Poděkování  zaslouží 
hasiči ze sboru dobrovolných hasičů Předměstí za občerstvení a organizaci

- informoval o shromáždění okresních starostů ze dne 16.4.2011, kde se projednala zpráva o 
činnosti a o hospodaření SH ČMS 

- zhodnotil soutěž „PO očima dětí“ – vyhodnocení okresního kola proběhlo na HZS Svitavy, 
kde si děti mohli prohlédnout auta a techniku, se kterou jezdí profesionální hasiči k zásahům

- podrobně  rozebral  všechny  soutěže  mládeže,  dospělých  a  to  od  okresních  kol  až  po 
mistrovství republiky. Velké gratulace si zaslouží za  1. místo na MR v Ostravě muží Širokého 
Dolu v požárním sportu, dále  za 6. místo ženy z Desné.

Poprvé v historii MR v Ostravě, které se konalo 19 -21.8.2011, v požárním sportu soutěžili 
dobrovolní  hasiči  i  ve  výstupu na  věž.  V této  disciplíně  jasně  zvítězil  Jakub Paulíček  ze 
Širokého Dolu a ještě na pátém místě se umístnil Stanislav Paulíček ze stejného sboru. Jakub 
Paulíček zvítězil i v běhu na sto metrů s překážkami velmi kvalitním časem 15,68 sekundy a 
na  třetím  místě  se  umístnil  Jiří  Volf  také  ze  Širokého  Dolu.  Jakub  Pavlíček  je  tedy 
trojnásobným mistrem republiky a zaslouží si také poděkování 

-  zhodnotil  velmi  kladně propagační  jízdu ke  120-tému výročí  založení  Zemské hasičské 
jednoty  království  českého  v pořadí  třetího  Parocaru  v Přibyslavi.  Start  byl  stanoven  na 
24.srpna z Bílých Poličan a na území našeho okresu v městě Polička došlo k odhalení pamětní 
desky na  budově  gymnázia.  Tato  deska  byla  odhalena  na  počest  rodáka   pana  Františka 
Procházky,  který byl  starostou České zemské hasičské jednoty a  starostou Svazu českého 
hasičstva. Byl umučen fašisty v koncentračním táboře v Terezíně za jeho odbojovou činnost 

- kladně hodnotil spolupráci s HZS Svitavy a všem poděkoval za práci ve sborech a všem kdo 
se podílel na činnosti OSH v roce 2011

K bodu 5

    Podrobnou zprávu za ORM za rok 2011 přednesl Jiří Lopaur. Kladně hodnotil okresní kolo 
v celostátní hře Plamen v Městečku Trnávce ze dne 27 – 28.5.2011.  Z této soutěže postoupili 
do krajského kola mladí hasiči z Hartmanic a Kamence do Třemošnic. Zde se jim již tolik 
nedařilo a krajskou soutěž vyhráli závodníci Dolní Dobroučče z okresu Ústí nad Orlicí. Velmi 
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pozitivně  hodnotil  závod  v požárnické  všestrannosti  mladých  hasičů,  který  se  uskutečnil 
15.10.2011 v Jarošově.

K bodu 6

    Zprávu  za  ORV přednesl  Ing.  Miroslav  Vacek,  který  zastoupil  rezignujícího  velitele 
Františka  Skácela.  Odborná  rada  velitelů  se  sešla  celkem  třikrát  a  poslední  zasedání  je 
stanoveno na 12.12.2011, kde by mělo dojít k volbě nového velitele ORV.

K bodu 7

    Maiwald Arnošt přednesl zprávu o preventivní činnosti  za rok 2011 v okrese Svitavy. 
Poděkoval představitelům HZS Svitavy za dobrou spolupráci při školeních. 

K bodu 8 

    Dvořák Ladislav podal přítomným informace z ústřední rady historie, která se uskutečnila v 
Přibyslavi.

K bodu 9

    Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl Josef Dvořák. Podal informaci o čerpání 
rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy v roce 2011. Dále byl přednesen návrh rozpočtu 
na rok 2012. V návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou celkem příjmy ve výši 725 000,-  Kč a 
výdaje v částce 725 000,- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl jednomyslně schválen.

K bodu 10

    K tomuto bodu jednání bylo stanoveno, že výroční valné hromady SDH se musí  uskutečnit 
nejpozději do 31.1.2012 a výroční valné hromady okrsků do 28.2.2012. Bylo doporučeno, aby 
VVH SDH proběhly v měsíci prosinec a leden a hlášení z těchto zasedání  je nutné doručit na 
OSH do 31.1.2012. K tomuto termínu se musí zaplatit také příspěvky, které jsou ve stejné výši 
tedy 100,- Kč na člena SDH.   Bylo doporučena účast zástupců VV OSH na konání VH SDH 
a okrsků mimo svoje okrsky.

K bodu 11

    Za HZS Svitavy přednesl zprávu mjr. Ing. Jaroslav Čermák. Informoval představitele SDH 
o  pozastavení  převodu  použité  techniky  od  HZS  na  SDH.  Dále  zdůraznil,  že  výjezdy 
k událostem se  snížily  a  k požárům  jsou  pouze  ze  14  %,  zbytek  tvoří  většinou  výjezdy 
k dopravním nehodám.

K bodu 12

    Zástupce společnosti PO-BP Požární bezpečnost představil činnost firmy, která se zabývá 
především  zabezpečením  požární  ochrany  a  bezpečnosti  práce.  Dále  se  specializuje  na 
prodej a servis hasičské a záchranářské techniky.  
Předmětem  činnosti  je  také technicko-inženýrská činnost  v  oblasti  požární ochrany  a 
bezpečnosti práce včetně revizní a servisní činnosti. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na 
www.po-bp.cz

K     bodu 13  
    Josef Bidmon přednesl podrobnou zprávu o činnosti KSH a spolupráci s Pardubickým 
krajem. Zdůraznil, že dochází k přípravě nových stanov a granty z Pk zůstávají stejné. Podal 
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informace  k  dorosteneckým  soutěžím,  zejména  pak  uvedl  skutečnost,  že  okresní  kola 
dorostenců již nebudou, ale nahradí je hned kola krajská.

K     bodu 14  
    Dalším bodem zasedání bylo předání ocenění a vyznamenání, které si z rukou starosty KSH 
převzali zástupci ze sboru SDH Jarošov a SDH Široký Důl.

K     bodu 15  
    Diskuse:

• okrsek Jevíčko Jan Soural – kritika a připomínky na způsob zasílání pozvánek od 
OSH, doporučil shromáždění používat pozvánky v elektronické podobě 

• Josef Bidmon – návrh na doplnění usnesení: shromáždění ukládá OSH doplnit seznam 
všech e-mailových adres SDH a posílat pozvánky touto formou, tento návrh byl 
schválen

• Jan Soural – připomínka kdo doplní centrální evidenci SDH, pro potřeby udělování 
vyznamenání, dále doporučil OSH neprovádět žádné změny v celoročním kalendáři

• Ladislav Dvořák – špatné využití web. stránek OSH, doporučil včasné uveřejnění 
zápisů ze všech zasedání OR , VV,  komisí a  ostatních  orgánů OSH

 

K     bodu 16  
Usnesení č. 7/2011

Shromáždění představitelů okresu Svitavy konaného 12.11.2011 v Chornicích

Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy po projednání přednesených zpráv o činnosti 
OSH Svitavy,  odborných rad,  informací  o zabezpečení  výročních valných hromad SDH a 
následné diskuzi přijímá následující usnesení:

Shromáždění představitelů schvaluje:

1. Zprávu o činnosti výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Svitavy.

2. Pokyny pro zabezpečení výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů.

3. Návrh rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy na rok 2012.

Shromáždění představitelů bere na vědomí:

1. Zprávy o činnosti odborných rad při Okresním sdružení hasičů Svitavy a vyjadřuje 
odborným radám poděkování za jejich práci v roce 2011.

2. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady.

3. Informaci z jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů v Pardubicích 
a ústředí SH ČMS.
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4. Informaci o čerpání rozpočtu Okresního sdružení hasičů

Svitavy v roce 2011.

Shromáždění představitelů ukládá:

1. Starostům  sborů  dobrovolných  hasičů  projednat  ve  výborech  sborů  přípravu  a  
provedení   výročních  valných  hromad  v  termínech  stanovených  SH  ČMS  -  
nejpozději do konce ledna 2012.

Odpovídají: starostové SDH

2. Starostům  sborů  dobrovolných  hasičů  zabezpečit  včasný  odvod  členských  
příspěvků na rok 2012 - nejpozději do konce ledna 2012.

 

                                                                                   Odpovídají: starostové a hospodáři SDH

3. Okresnímu  sdružení  hasičů  ve  Svitavách  doplnit  seznamy  elektronických  adres 
sborů a členů orgánů OSH a následně rozesílat informace a pozvánky pro sbory dobrovolných 
hasičů a členy orgánů OSH elektronickou poštou.

Odpovídá: starosta OSH

4. Okresnímu  sdružení  hasičů  ve  Svitavách  vkládat  na  své  internetové  stránky  
aktuálně zápisy z jednání výkonného výboru, odborných rad, komisí a ostatních 

orgánů OSH ve Svitavách.

Odpovídá: starosta OSH

K     bodu 17  
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
                
Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 12.11.2011

Ověřovatelé:      Dvořák Ladislav                                     ……………………………….  

                           Vymlátil Milan                                       ……………………………….      

                     

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

                                                                                                            starosta OSH 
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