
Zápis z jednání VV a aktivu starostů okrsků konaného 
dne 8.5.2021 ve Vrážném 

 
Přítomni:  viz. prezenční  listina 
Omluveni: viz. prezenční  listina 
 
Zapisovatel:  Havlíčková Jana 
Ověřovatel: Bidmon Jan, Říha Pavel 
 
Program: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

3. Seznámení se současnou situací a plán akcí na letošní rok 

4. Informace o pomoci při rozvozech rozvozů 

5. Informace o jednání vyšších orgánů 

6. Soutěže v roce 2021 

7. Výcvikový rok 2021 

8. Různé  

9. Diskuse  

10. Závěr  

 

Ad. 1)  

Jednání  bylo zahájeno v 9.00 hod. za účasti přítomných (viz. prezenční  listina). Jednání zahájil starosta 

OSH Jan Soural, který přivítal hosta – starostu KSH Josefa Bidmona. 

 

Ad. 2)  

Zapisovatelem byla zvolena Havlíčková Jana, ověřovateli byli zvoleni  Bidmon Jan a Říha Pavel 

 

Ad. 3)  

Seznámení se současnou situací a plánem akcí na letošní rok provedl starosta OSH br. Soural. Vzhledem 

k situaci a nařízením vlády bylo dosud konání akcí omezeno, akce se budou konat dle vývoje 

epidemiologické situace. 

 

Ad 4)  

SDH se zapojily do rozvozu testů do škol dle harmonogramu. Rozvozy se provádí každý druhý týden, 

poslední týdny však testy nebyly. 

 

Ad 5) 

 Br. Soural a br. Bidmon Josef seznámili přítomné s termínem konání sjezdu  SH ČMS, organizačním 

zabezpečením a kandidáty na starostu SH ČMS. Kandidáti na všechny volené posty budou představeni 

v tisku. 

 

Ad. 6)  

Se situací ohledně soutěží mladých hasičů seznámil přítomné Ivan Havel. Jarní kolo soutěže Plamen 

proběhne 29. - 30. 5. 2021 v Trstěnicích (sobota -  mladší žáci, neděle - starší žáci), disciplíny budou 

pouze 3 (bude upřesněno v OZ).  Strava nebude z hygienických důvodů účastníkům podávána, účastníci 

předloží čestné prohlášení o testování, pokud nepředloží čestné prohlášení, provede se otestování na 

místě (testy zakoupí OSH). Harmonogram startovních časů bude upřesněn po ukončení přihlašování 

družstev. 

 



LIGA Svitavska – v Pomezí – zrušena 

    v Jevíčku – je v jednání jiný termín  

    ostatní  - viz. kalendář soutěží, budou dle toho, jak se bude vyvíjet hygienická situace. 

 

ZPV – měl by být na podzim v Jevíčku (dle plánu na rok 2020), bude dle toho, jak se bude vyvíjet 

hygienická situace. 

Krajské kolo PLAMEN – 5. 6. 2021 v Pardubicích 

Krajské kolo dorostu a PS – 19. – 20. 6 2021 v Pardubicích 

Každé OSH má zajistit účast 7 rozhodčích a 7 pracovníků do technické čety na každou kraj. soutěž. 

 

Josef Bidmon  seznámil přítomné s podmínkami soutěží. Náklady na testování účastníků závodů se 

uznávají  jako způsobilé i z dotace „Můj klub“. 

 

MČR  - proběhnou po samostatných disciplínách a budou rozděleny na: 

PÚ – Hradec Králové 8.8.2021 

100 m – Ostrava 21.8.2021 

Cvičná věž – Široký Důl 22.8.2021 

 

Soural Jan - PS 

Okrsková kola PS se z časových důvodů nestihnou uspořádat, proto bylo pro letošní rok odsouhlaseno, 

že okresního kola v PS se může zúčastnit každé SDH, které se přihlásí. 

 

Okresní kolo PS se bude konat v Sádku dne 12. 6. 2021. Byly navrženy dvě možnosti : 1) bude se soutěžit 

jen v PÚ, budou se počítat 2 pokusy 2) bude se soutěžit v PÚ a štafetě 4 x 100 m. V hlasování zvítězil 

návrh č. 1. 

 

 Říha Pavel –TFA, vyprošťování 

MČR v TFA se bude konat 28. srpna ve Svitavách.  

Krajské kolo ve vyprošťování bude 24. Června 2021 v Pardubicích na ploše před Kovošrotem Jarý.  

Účastnit se budou 2 družstva z každého okresu, Svitavy mohou vyslat 3 ( Březová, Jevíčko, Svitavy), 

protože mají automatiky postupujícího vítěze. 

 

Jan Bidmon – Prevence 

Proběhla okresní a krajská kola POOD. Petra Jakoubková (Litomyšl – Lány) a David Bárta (Březová nad 

Svitavou) postupují do republikového kola. 

 

Ing. Josef Dvořák –OKRR 

Seznámil přítomné s inventurou hospodaření, byla provedena inventura překážek.  Rozpočet na rok 

2021 bude stejný jako v roce 2020, schváleno VV 8. 5. 2021 a následně se schválí na shromáždění 

starostů. Tento postup byl zvolen z důvodu nemožnosti konání shromáždění starostů v roce 2020. 

 

Ad 7)  

Kozlovský František - Represe  

Proběhne cyklické školení během června na stanicích HZS. Na stránkách PORT.ALL byla dopsána 

osvědčení odborností. Proto je třeba veškerá osvědčení předat kolegům na HZS z důvodu zapsání. 

 

Ad 8) 
Josef Bidmon seznámil přítomné s možností čerpání krajských dotací. Dotace NNO jsou omezeny. 
Rada Pardubického kraje projednala a dne 9. 2. 2021 schválila následující dotační programy, 
poskytované z kapitoly Krizové řízení v období let 2021 až 2024: 



Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a 
věcných prostředků požární ochrany, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024 
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-
hasicu-obci/110985/dotacni-program-podpora-jednotek-sdh-obci-2021-2024 

Podpora nestátních neziskových organizací – ostatních složek integrovaného záchranného systému 
Pardubického kraje na pořízení materiálně technického vybavení, k zajištění akceschopnosti na 
období 2021 – 2024 
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-ostatnich-slozek-izs/110986/dotacni-
program-podpora-ostatnich-slozek-izs-2021-2024 
Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 
integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
zachování souvisejících tradic, k zajištění pořádání akcí na období 2021 – 2024 
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/dotace-pro-nno-v-oblasti-bezpecnosti-a-rozvijeni-
tradic/110987/dotacni-program-podpora-pro-nno-2021-2024 
 

 

Ad 9) 

Jan Bidmon vznesl dotaz na školení vedoucích mládeže v Nových Hradech -  bude zkontrolováno  OKRR 

a výsledek bude předložen příštímu jednání VV. 

Byl vznesen požadavek na podrobnější rozpis čerpání rozpočtu na jednotlivé kapitoly – starosta OSH 

odpověděl, že to s novým používaným účetním programem není žádný problém. 

 

Ad 10) 

Jan Soural poděkoval přítomným za účast a vyjádřil přesvědčení, že se snad už začne situace lepšit a že 

dovolí vrátit chod sdružení do normálu. 

 

 

 

Vrážné 8. 5. 2021 

 

 

Zapsala:   Havlíčková Jana …………………………………………………………………. 

 

 

Ověřil:     Bidmon Jan         …………………………………………………………………. 

 

 

    Říha Pavel           …………………………………………………………………. 

 

 

 

Starosta OSH Jan Soural    …………………………………………………………………. 
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