Zápis č.3/ 2016
ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy konaného 29.6. 2016
od 15.30hod na HZS Svitavy

Přítomní: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Program jednání:

1. Zahájení, přivítání hostů
2. Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Zhodnocení okresních kol Plamen, dorost a PS.
4. Zpráva z ligových soutěží.
5. Příprava krajského kola, mistrovství, TFA a MS.
6. Informace o odchodu člena z VV.
7. Informace z jednání vyšších orgánů.
8. Nominace členů VV na oslavy výročí sborů.
9. Schválení vyznamenání.
10. Diskuze – různé.
11. Závěr.

Vlastní jednání:
1. Jednání VV OSH Svitavy zahájil starosta OSH br. Soural, který přítomné přivítal
a zároveň omluvil řádně omluvené nepřítomné členy.
2. Starosta OSH seznámil členy VV s programem zasedání, který byl schválen bez doplnění a výhrad.
Zapisovatelkou byla zvolena s. Hana Flídrová a ověřovatelé br. Lubomír Smolík a br. Jaroslav

Neudert.
3. Byl vznesen požadavek změnit termíny okresního kola PS na soboty místo dosavadních
nedělí. II. kolo v PS mělo tradičně dobrou úroveň, soutěž dorostu byla bez připomínek.
Okresní kolo Plamenu v Moravské Třebové - s ním byla spokojenost jen částečná.

Bylo také konstatováno, že na krajských soutěžích dětí a dorostu se projevila
nezodpovědnost vedoucích. Velká kritika se také vznesla k organizačním zmatkům, co se týká
delegování rozhodčích. Do příštího VV /7. 9. 2016/ jsou pověřeni náměstek OSH Hořínek a
vedoucí rady mládeže Jiří Bidmon zpracováním návrhu pravidel pro půjčování překážek.
4. Ligové soutěže- průběžné výsledky jsou na webových stránkách.
5. Informace o přípravách krajského kola PS v Pardubicích podal starosta KSH br. Bidmon
MS v PS bude 14.-20.8. v Ostravě. V TFA v našem okrese nikdo není.
6. Výkonný výbor OSH Svitavy bere na vědomí ukončení členství ve VV br. Václava Štauda.
Doplňující volby proběhnou v listopadu na Shromáždění představitelů sborů.
7. Informace z jednání vyšších orgánů podal br. Josef Bidmon a mimo jiné se týkaly chystané
výměny členských průkazů, kdy bude důležité zkontrolovat seznamy členů včetně adres.
V Litomyšli 18.9. 2016 proběhne kvalifikace CTIF mladých hasičů. V Pardubicích bude 5.-21.8.
Olympijský park, kde bude jeden den prezentace sborů a hasičského sportu.
8. Na oslavy výročí sborů byli delegováni jednotliví členové VV dle spádovosti k jednotlivým
sborům.
9. Navržená vyznamenání byla schválena.
10. V diskuzi se projednávalo svěcení okresního praporu, všechny zainteresované obce byly
osloveny starostou OSH o finanční příspěvek na pořízení okresního praporu.
Okresní rada mládeže stanovila termín do 15.8.2016 odevzdat na OSH ve Svitavách žádosti
na volnočasové aktivity za účelem přiznání dotací. /stránky OSH/.
11. Starosta poděkoval všem přítomným za účast na jednání VV a připomněl, že další VV
bude 7.9. Schůzi ukončil.
Zapsala: Hana Flídrová

.…………………………………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Lubomír Smolík

……………………………………………………………………..

Jaroslav Neudert

……………………………………………………………………..

Starosta OSH Svitavy Jan Soural

……………………………………………………………………..

