
Zápis č.4/2012 

z výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 11.7.2012 od 15. hodin v zasedací 

místnosti HZS Svitavy 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program jednání: 

1. Zhodnocení práce OSH a odborných rad v I. pololetí roku 2012 

2. Čerpání rozpočtu OSH za I. pololetí roku 2012 

3. Zhodnocení příprav a zabezpečení okresního kola v P.S. 

4. Zhodnocení práce SDH a okrsků v I. polovině roku 2012 

5. Průběžné hodnocení pohárových soutěží a závodů okresní ligy 

6. Příprava organizačního zabezpečení ZPV Plamene a dorostu 

7. Příprava odborné přípravy v II. polovině roku 2012 

8. Zhodnocení práce ORP 

9. Vyznamenání, ocenění 

10. Diskuze, připomínky 

11. Závěr 

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše. 

K bodu 1 

Zhodnocení práce OSH a odborných rad provedl starosta OSH.  

 

K bodu2 

Ing. Josef Dvořák, předseda OKRR, seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu k 30.6.2012. 

Skutečné příjmy k tomuto datu byly ve výši 679 561,99 Kč, skutečné výdaje byly ve výši 499 

923,-Kč, vůči Ústředí nemá OSH žádné závazky. 

Pan Dvořák zároveň vznesl výtku, proč na stránkách OSH není vyvěšen rozpočet na rok 2012 

a zároveň také nejsou vyvěšeny zápisy z jednání VV. 

Pan Bidmon dodal, že dotace od MV i MŠMT budou OSH proplaceny až po vyúčtování 

dotačních programů ze strany kanceláře OSH. Zároveň připomněl, že v tomto roce nebudou 

vypláceny sborům žádné příspěvky na volnočasové aktivity a MTZ. V tomto roce také 

okresní sdružení ušetří výdaje za konání okresního kola dorostu, protože tuto akci zainvestuje 

kraj. 

 

K bodu 3 

Zhodnocení okresního kola PS provedl Ing. Miroslav Vacek, vedoucí ORV. Soutěž začala 

přibližně o 2 hodiny později, protože se čekalo na zaprezentování dvou soutěžních družstev, 

která měla během cesty potíže. Poprvé byly zavedeny, kvůli požadavku Odborné rady 

hasičských soutěží, 2 útoky. Což bylo přijato ze strany soutěžících sborů značně rozpačitě, 

především kvůli časové náročnosti soutěže. V průběhu soutěže se vyskytl problém 

s časomírou, místou dvou časomír pracovala pouze jedna. V kategorii muži zvítězilo družstvo 

Široký Důl, v kategorii ženy pak družstvo Polička. 



Při následné diskuzi padlo několik návrhů pro příští okresní kolo PS: 

- začínat soutěže i bez sborů, které jsou nahlášené, ale nedostaví se v předepsaném čase 

k prezenci, tyto sbory se mohou zaprezentovat i v průběhu soutěží 

- provádět opět jen jeden útok 

- při provádění 2 útoků zvážit souběh disciplín, a to v místech konání, kde je na tuto 

variantu potřebný prostor. S touto variantou samozřejmě stoupá potřebný počet 

zúčastněných rozhodčích. 

- mít připraveny stopky  pro potřebu měření soutěží, které mohou nahradit případný 

výpadek časomíry. 

 

K bodu 4 

Starosta OSH zhodnotil práci OSH i okrsků. Členové připomněli výročí a následné oslavy ve 

sborech: 

- SDH Chrastavec 110. výročí založení sboru – oslava již proběhla 

- SDH Bystré 140. výročí založení sboru – oslava 14.7.2012 

- SDH Litomyšl 140. výročí založení sboru – oslava proběhně v září 

 

K bodu 5 

Okresní ligu vede po 5 závodech v kategorii muži družstvo Široký Důl B, v kategorii ženy 

družstvo Bohuňov a v kategorii senioři družstvo Hartmanice. 

Pan Bidmon vznesl výtku, proč nejsou informace o okresní lize přímo na stránkách OSH, ale 

jsou umístěny na stránkách obce Kamenec. OSH je zřizovatelem ligy a proto by měly být 

všechny informace na stránkách tohoto sdružení. 

Členové VV pozvali přítomné na pohárové soutěže: 

- 18.8.2012 Hartinkov – soutěž O pohár starosty obce 

- 25.8.2012 Dzbelská osma – jedná se o soutěž „osmiček“ ve vedlejším Olomouckém 

kraji 

- 8.9.2012 Chornice – Sraz osmičkářů PS-8 

- 22.9.2012 Mladějov 

 

K bodu 6 

Vedoucí ORM pan Jiří Lopaur poskytl informace o přípravě ZPV.  Závod se uskuteční 

20.10.2012 v Rozhraní. 

 

K bodu7 

Starosta OSH předal všem zúčastněným písemný přehled o termínech odborných školeních, 

která proběhnou ve II. polovině roku 2012 v ÚHŠ Jánské Koupele a ÚHŠ Bílé Poličany. 

V okrese Svitavy proběhlo v březnu školení vedoucích mládeže. Na podzimní měsíce se 

připravuje znovu školení vedoucích mládeže a také školení velitelů. 

 

K bodu 8 

Práci ORP zhodnotil její vedoucí pan Arnošt Maiwald. Poukázal na skutečnost, že některé 

sbory dosud nemají preventistu nebo se tito preventisté nezúčastňují schůzí ORP. Také vznesl 

požadavek na peněžní příspěvek pro činnost rady prevence. Dále seznámil přítomné se 



zkušebním programem prevence pro MŠ a ZŠ – I. stupeň, který probíhá ve spolupráci s MŠ a 

ZŠ v obci Čistá. Na konci roku bude tento program vyhodnocen ředitelkou zmíněné 

organizace. 

 

K bodu 9 

Předložená ocenění byla schválena. 

Pan Bidmon upozornil přítomné, že 31.7.2012 se uskuteční VV  kraje, další se uskuteční až na 

podzim. 

Pan Bidmon také upozornil na porušování Stejnokrojového přepisu SH ČMS, konkrétně při 

nošení stužek. Vždy se nosí jen stužka nejvyšší, ne všechny. 

 

K bodu 10 

- pan Pavliš vznesl dotaz na SDH Stašov. Tento sbor nepracuje, nekomunikuje s OSH. 

Starostovi OSH bylo uloženo kontaktovat tento sbor a s ním vyřešit další setrvání či 

ukončení činnosti sboru – a to do 15.9.2012. 

- pan Černý připomněl zúčastněným Almanach praporů sborů. Okres Svitavy je v jeho 

vytváření oproti ostatním okresům značně pozadu. Každý sbor, který vlastní prapor, 

pořídí jeho fotografii, sepíše jeho historii a charakteristiku sboru a tyto informace zašle 

na OSH. 

- pan Vymlátil vznesl dotaz na Odbornou radu hasičských soutěží – jaké je její složení, 

funkce. V následní diskuzi bylo řečeno, ža tato rada zatím nefunguje tak, jak by měla. 

Proto se zvažuje změna složení rady, a to do konce roku, tak aby mohla začít pracovat 

od roku 2013. Při Ústředí pracuje Ústřední hasičská rada soutěží, ve které má okres 

Svitavy svého zástupce – pana Švába (SDH Kamenec). Informace z této rady se však 

nedostávájí dále do OSH a do sborů. Je potřeba zjednat nápravu. 

- pan Vymlátil se ohradil proti vysokým cenám občerstvení při okresním kole PS, které 

se konalo ve Vítějevsi 

- pan Vágner pozval přítomné na otevření nové hasičské zbrojnice SDH Staré Město, 

které se uskuteční 1.9.2012 za přítomnosti návštěvy z Holandska 

- pan Bidmon informoval o přípravě setkání rozhodčích krajů Pardubického a 

Královéhradeckého. Potřeba tohoto setkání vyplynula na MČR Plamenu a dorostu, 

kde bylo různě rozhodováno o stejných skutečnostech. 

- pan Bidmon informoval přítomné o umístění soutěžících z Pardubického kraje na 

MČR dorostu – 1.místo mezi družstvy dorostenců získalo družstvo Zbožňov. 1.místo 

v kategorii jednotlivci – dorostenky získala Markéta Marková, SDH Dolní Čermná. 

- Krajské kolo PS se uskuteční 4.8.2012 v Otradově  

- 27.10.2012 se uskuteční ve Skutči kvalifikace na soutěže CTIF mládeže ve Francii 

 

Ad 11 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 

 

Zapsala: Bc. Anna Souralová 

 

 


