
ZÁPIS Z VV OSH SVITAVY 

konaného 29. 9. 2021 v kanceláři OSH Svitavy od 15:30 hod. 

 
Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

4) Hodnocení setkání ZH 

5) Vyúčtování dotací – termíny 

6) Příprava shromáždení představitelů 

7) Nákup tiskárny průkazů 

8) Superpohár 

9) Termíny soutěží a akcí roku 2022 

10) Setkání ZH v roce 2022 

11) Návštěva polských kolegů 

12) Různé, diskuse 

13) Závěr 

 

Vlastní jednání: 

1) Jednání VV OSH Svitavy zahájil starosta OSH Jan Soural.  

2) Program jednání byl schválen. Hana Flídrová byla schválena stálou zapisovatelkou, 

ověřovateli zápisu Luboš Buchta a Pavel Říha.  

3) Dořešení organizace ZPV 23. 10. 2021 v Jevíčku na Smolenské přehradě. Nebylo 

opětovně projednáno. Na jednání VV OSH nebyl přítomen Jan Bidmon, a s Jiřím 

Bidmonem se nelze spojit emailem, telefonicky nekomunikuje, nezvedá telefony. 

Dojednání se odkládá na školení vedoucích mládeže ve dnech 1. a 2. října 2021 na 

Baldě, kde by zástupci SDH Jevíčko měli být přítomni.  

4) Setkání ZH Pardubického kraje proběhlo 18. 9. 2021 v Horním Třešňovci. Výběr 

„stanového setkání” byl pro naše nejstarší členy více jak nevhodný. Být venku v 8 

stupních celsia ve vycházkových uniformách je jen pro otrlé. I když pořadatelé za počasí 

nemohou, tak úroveň kulturního programu byla hodnocena jako mizerná a totéž platí o 

občerstvení. Na závěr: za posledních 5 let nejhorší úroveň setkání ZH! 

5) Termíny pro vyúčtování dotace se musí dodržovat – v opačném případě nebude dotace 

přiznána. Termíny vyúčtování dotací na OSH jsou stanoveny v předstihu, aby se daly 

odstranit a opravit případné nepřesnosti. (mnohdy se vrací na přepracování více jak 5x). 

6) Shromáždení představitelů se koná 13. 11. 2021 od 10:00 v Jedlové. Doprava bude 

řešena samostatně! Řídícím shromáždení bude Pavel Říha.  

7) VV jednal o případném nákupu tiskárny průkazů. Jelikož pořizovací cena se pohybuje 

mezi 50-100 000 Kč, rozhodne o nákupu shromáždění představitelů. Velkým aspektem 

pro nákup je využití do budoucna. Zatím všechny navštívené okrsky s nákupem 

souhlasí. 

8) Superpohár hejtmana: VV byl seznámen s protestem proti delegování zástupců OSH 

SY na tomto poháru. VV potvrdil své rozhodnutí z minulého jednání. Na superpohár 

jsou jmenováni vítězové ligy a vítězové PÚ  hry plamen, dorostenci z krajské soutěže a 

to z Pomezí a dorostenky z Kamence, žáci Široký Důl a Lubná. Rozhodčí za okres 

Svitavy jsou Ivan Havel a Irena Švichká. 

9) Známé jsou jen některé termíny soutěží pro rok 2022, jsou na stránkách OSH.  



10) Pořadatelem setkání ZH pro rok 2022 by měl být okres Svitavy. Pořadatelství bylo 

nabídnuto SDH Telecí jehož starosta br. Šimon upřesní možnost a termín konání.  

11) Družební delegace OSH Polských hasičů (4) navštíví společně s družební delegací SDH 

Jaroměřice při příležitosti svěcení nového automobilu. VV OSH schválil úhradu oběda 

a ubytování pro čtyři osoby dle předložených dokladů. Ostatní náklady jdou za SDH 

Jaroměřice. 

12) Návrhy sborů na vyznamenání svých členů byly schváleny. Vyřazeny byly návrhy pro 

Michaelu Fučíkovou a Daniela Prušku. Oba nesplnili věkovou hranici 28 let pro udělení 

medaile ZPP. Stále nebylo rozhodnuto o vyplacení (výši) příspěvků sborům od KSH, 

tak jak v minulém roce. Proto bude okrskům, které splnily podmínky vyplacena částka 

ve výši 2Kč/za člena od OSH a poté případně doplacena částka od KSH. Občerstvení 

na shromáždění představitelů 13. 11. 2021 v Jedlové VV OSH schválil částku 170 

kč/osoba, celková částka se vypočítá podle prezenční listiny. Vedoucí OKRR Ing. Josef 

Dvořák VV OSH seznámil s jednáním OKRR. Celý zápis z jednání rady je k nahlédnutí 

v kanceláři OSH nebo starosty OSH SY. VV OSH schválil nákup pamětních CD novým 

ZH Svitavského okresu. Pro velký zájem o kurz pro vedoucí mládeže ze strany sborů 

konaný 1. a 2. října na Baldě VV navýšil kapacitu tohoto kurzu ze 70 na cca 100 

účastníků. Nutno do budoucna přihlásit účastníky včas a ne 14 dní po uzávěrce!! Termín 

dalšího zasedání VV OSH je 3. 11. 2021 v 15:30 hod., 26.11. bude jednání rozšířeného 

výkonného výboru KSH Pak v Bělé u Jevíčka. 

13) Po vyčerpání všech bodů jednání schůzi ukončil starosta J. Soural a poděkoval 

přítomným za účast.  

 

 

 

 

 

Zapsala:  Hana Flídrová 

 

Ověřovatelé zápisu: Luboš Buchta ………………………… 

 

 

   Pavel Říha  ………………………… 

 

 

Starosta OSH SY: Jan Soural  ………………………… 


