
Zápis č. 3/2012
z  výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 23.5.2012 od 14.00 hodin v zasedací místnosti 
OSH Svitavy.

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1
     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni : Počka Michal
                                                               Andrlík Václav

K bodu 2
     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS

     4. Zhodnocení školení v oblasti represe 

     5. Průběžné hodnocení přípravy I. Okrskových kol v požárním sportu

     6. Příprava a zabezpečení  Okresního kola v požárním sportu

     7. Hodnocení příprav okresního kola hry „Plamen“ 

     8. Informace a ůkoly ze shromáždění starostů OSH

     9. Zhodnocení soutěže PO očima dětí v roce 2012

   10. Oslavy výročí založení SDH a ostatní akce v okrese

   11. Příprava příštího jednání 

   12. Diskuse, připomínky

   13. Informace o jednání s paní Trmačovou

   14. Závěr

  Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše, jednomyslně byl schválen program 
zasedání.

 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, ale pouze ve školících zařízení, HZS 
toto školení již nezajišťuje. Současně je prováděno školení na dýchací techniku. 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 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 
30.6.2012 ve Vítějevsi. Starosta OSH upozornil na dodržení termínu podání přihlášky a to 
nejpozději do 27.6.2012 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 8.6. – 9.6.2012 ve Vítějevsi.  Vyzdvihl organizační 
zabezpečení přípravných prací celé soutěže. Zdůraznil, že toto kolo se uskuteční za podpory 
Ministerstva školství a tělovýchovy ČR, Pardubického kraje a obce Vítějeves pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a starosty obce Vítějeves Petra Havlíčka.

K bodu 8
  Starosta OSH podal informace ze shromáždění starostů OSH konaného 14.5.2012 v CHH 
Přibyslav. 

K bodu 9
   Členové VV OSH byli informováni z okresním a krajským vyhodnocením soutěže „PO 
očima dětí“,  které se uskutečnilo ve dnech 25.4. a 26.4.2012. Vyhodnocené děti  z našeho 
okresu  budou  opět  pozvání  na  HZS  Svitavy  k  předání  cen  s  ukázkou  požární  techniky. 
Výsledky vyhodnocení jsou na www.dh.cz. K tomuto bodu jednání byla vznesena připomínka 
od Hořinka  Tomáše,  že by bylo  zapotřebí  pro příští  ročník této  soutěže  větší  a  včasnější 
propagace  ze  strany  SDH,  kde  se  školy  a  školky  nacházejí.  Další  připomínkou  byla  ta 
skutečnost, že na web. stránkách není zveřejněna fotogalerie oceněných prací.

K bodu 10
   VV  OSH  byl  seznámen  z  termíny  výročí  sborů  pro  rok  2011   a  schválil  udělení 
vyznamenání dle zaslaných návrhů. 
Oslavy výročí založení sborů se uskuteční v roce 2012 v následujíících termínech v těchto 
SDH:

• SDH Vranova Lhota - oslava výročí 130 let dne 2.6.2012
• SDH Chrastavec         - oslava výročí 110 let ve dnech 5.7. - 6.7.2012
• SDH Bystré - oslava výročí 140 let dne 14.7.2012
• SDH Slatina - oslava výročí 110 let dne  4.8.2012
• SDH Březina - oslava výročí 130 let dne 25.8.2012
• SDH Desná - oslava výročí   75 let dne 25.8.2012
• SDH Litomyšl - oslava výročí 140 let dne 22.9.2012

K bodu 11
   Příští zasedání VV se bude konat 11.7.2012 ve 15.00 hod. v zasedací místnosti HZS Svitavy.

http://www.dh.cz/


K     bodu 12  
o Lopaur jiří -  podán návrh na příspěvek na cestu do Sokolova pro členy technické čety, 

                                 která bude zajišťovat MČR mládeže
Usnesení č.3/2012: VV  OSH schvaluje příspěvek  pro členy technické čety  a to ve výši  
5 000,- Kč na náklady spojené s cestu do Sokolova na MČR 

o Maiwald Arnošt – informace k zasedání preventistů, které se uskuteční dne 30.5.2012 
                                          na HZS Svitavy v 15:00 hod

− dne  5.5.2012  v  Přibyslavi  předána  medaile   Daně  Pakostové  za 
záchranu života své maminky

o Jiruše Josef -     nově založena liga mladých hasičů v našem okrese
        -     informace k těžkému úrazu při požárním sportu Východočeské ligy 
                                          žen v Hradci Králové

o Černý Josef     -     chybí stále hodně údajů k připravovanému almanachu o hasičských 
                            praporech, byli pověřeni zástupci OSH k shromáždění potřených  
                            dokumentů do 24.10.2012

K bodu 13
     Starosta OSH podal informaci k domluvenému jednání s paní Janou Trmačovou ve věci 
zpronevěry finanční hotovosti OSH, které se mělo uskutečnit 21.5.2012. Paní Jana Trmačová 
se  k  jednání  nedostavila,  proto  starosta  OSH  jednal  s  Policií  ČR  a  na  zasedání  přivítal 
zástupce Policie ČR oddělení Svitavy pana Štauda. Ten podal vysvětlení ze strany Policie a 
VV seznámil s možným postupem řešení celého případu. VV po diskusi schválil jednomyslně 
toto usnesení:
Usnesení č.4/2012: VV OSH schvaluje jednomyslně podání prověření zpronevěry finanční  
částky paní Janou Trmačovou Policii ČR.

K     bodu 14  
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
                

Zapsal:  Ing Mareček Pavel

Dne: 23.5.2012

Ověřovatelé:      Besserle Josef                                      ………………………………..  
        

                           Škaroupka Vilém                                 ………………………………. 

                                                            

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

                     starosta OSH                                                                           
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