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Delegáti SDH  
OSH Ústí nad Orlicí 
 
              V Ústí nad Orlicí 22. července 2020 
 
Pozvánka na Shromáždění delegátů SDH OSH Ústí nad Orlicí 
 
Vážená sestro, vážený bratře, 
 
dovoluji si Tě pozvat na Shromáždění delegátů SDH Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí, 
které se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích. 
 
Vlastní jednání začne v 9.00 hodin, prezence bude probíhat v době od 8.00 do 8.45, prosíme proto, 
abyste se dostavili včas. 
 
Součástí původní pozvánky (obdrželi starostové okrsků 2. 3., popř. Vám byla doručena poštou) je i 
delegační lístek, který je nutné nechat potvrdit (podpisem a razítkem) starostou Vašeho SDH, 
který budete na Shromáždění zastupovat. Dále na delegačním lístku doplňte Vaše jméno, datum 
narození a Váš podpis. Tento delegační lístek je nutné mít s sebou na Shromáždění, bez něj není 
možné hlasovat a je nutné, aby byl potvrzen. V případě, že se jednání bude účastnit jiný delegát 
Vašeho SDH, musí vyplnit svoje jméno a údaje a nechat potvrdit starostou SDH. 
 

Rovněž byl přílohou původní pozvánky návrh Jednacího řádu a Volebního řádu, kterým se bude 
Shromáždění řídit, a návrhy kandidátů na jednotlivé funkce, které budou na Shromáždění voleny. 
 
Program činnosti OSH Ústí nad Orlicí a SH ČMS na období 2020 – 2025 a návrh změn Stanov SH 
ČMS, které budou rovněž na jednání projednány, bude zaslán elektronicky na jednotlivá SDH. 
 
Shromáždění delegátů SDH se koná jednou za pět a je nejvyšším rozhodovacím orgánem v OSH Ústí 
nad Orlicí, a proto věřím, že k němu přistoupíte zodpovědně a zúčastníte se. 
 
Prosím o účast ve vycházkovém stejnokroji. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jan Růžička, 
starosta OSH  
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