ZÁPIS č. 3 ze zasedání VV OSH SVITAVY konaného 27.6.2018 v 15.30 hod na HZS Svitavy

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu
Program: 1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání.
3. Úkoly od vyšších orgánů.
4. Zhodnocení okresního kola Plamenu a dorostu.
5. Zhodnocení okresního kola v PS.
6. Zajištění krajského kola v Litomyšli.
7. Průběžné hodnocení lig – OLS a OLSM.
8. Nominace členů na výročí SDH.
9. Schválení vyznamenání.
10. Různé.
Vlastní jednání
1.Starosta OSH Svitavy Jan Soural přivítal přítomné a zahájil jednání VV . Zapisovatelem jednání byl
ustanovena P. Mareček a ověřovateli zápisu J. Peřina a P. Říha. Byl schválen program jednání.
2. J. Soural podal informaci k plnění úkolů z minulého jednání - garáž na uskladnění překážek nebyla
převezena a umístěna do areálu Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Došlo k uzavření areálu
z důvodu opravy hřiště.
3. Zvláštní úkoly od vyšších orgánů nepřišly.
4. Vedení ORM zhodnotilo obě soutěže jako zdařilé a bezproblémové. Okresní kolo Plamen 20172018 se konalo v Dolním Újezdě. Soutěžím přálo krásné, slunečné a teplé počasí. Poděkování patří
všem vedoucím mládeže za disciplinovaný přístup jak k novému počítačovému systému přihlašování
družstev, tak i k dodržování všech pokynů od organizátorů. Poděkování patří také příslušníkům HZS
Svitavy, ČSK a Policii ČR, kteří zajišťovali ukázky pro účastníky soutěže i okolní školy.
Na start nastoupilo 22 družstev mladších a 19 družstev starších žáků. V kategorii starších žáků
obsadilo první místo družstvo ze Sádku, následované druhým družstvem z Bystrého a třetí skončilo
družstvo Pomezí. U mladších žáků bylo nejlepší družstvo z Hradce nad Svitavou následované druhým
družstvem Bystrého a třetím z Pomezí.
Okresní kolo dorostu se uskutečnilo spolu s okrskem v Kamenci. V kategorii smíšený dorost závodila
dvě družstva a vítězem se stalo družstvo z Lezníka. Kategorii dorostenci vyhrálo družstvo Jevíčka před
druhým startujícím Pomezím.
U dorostenek se prezentovala 4 družstva. Soutěž vyhrály dorostenky Jevíčka před Kamencem. VV
kategorii jednotlivců postoupili na krajské kolo všichni zúčastnění.

5. Informace z PS mužů a žen podal za F. Kozlovského starosta OSH J. Soural. Okresní kolo v
požárním sportu mužů a žen se uskutečnilo 23.6.2018 v Dolní Loučce. Toto kolo organizačně
zabezpečilo OSH Svitavy ve spolupráci s územním odborem HZS Svitavy a SDH Dlouhá Loučka. Soutěž
proběhla bez větších problému podle Směrnic hasičských soutěží v platném znění včetně všech
platných dodatků. Mírným nedostatkem soutěže byla neúčast některých neomluvených družstev.
6. VV OSH se domluvil na organizačním zabezpečení krajského kola PS mužů a žen, které se uskuteční
30. června 2018 na sportovním stadionu v Litomyšli.
7. Dosavadní průběh a kladné zhodnocení uskutečněných kol okresních lig provedl P. Uher. Celkem již
proběhly 4 závody ve všech kategoriích a zbývá ještě do konce ligy uskutečnit 7 závodů. Zdůraznil, že
liga je na velmi dobré úrovni bez větších pořadatelských problémů a výkony soutěžících ve všech
kategoriích mají neustále vzestupnou tendenci.
8. Na oslavy výročí sborů byli delegováni jednotliví členové VV dle spádovosti k jednotlivým sborům.
9. VV OSH projednal a schválil návrhy na vyznamenání dle došlých žádostí.
10. Následovaly další připomínky členů VV OSH:
- br. Jiří Lopaur – podal rezignaci na vedoucího ORM a to s okamžitou platností. VV OSH bere tuto
skutečnost na vědomí a doporučí ORM, aby na příštím zasedání rady podal návrh na nového
vedoucího ORM. Ten pak bude volen na shromáždění představitelů SDH.
- br. Jan Soural – budou se urgovat medaile k 100. výročí založení ČR, měli být již na OSH. Dále se
negativně vyjádřil k setkání praporů SDH k výročí založení ČSR v Brně na výstavišti.

Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil.
Zapsal: Ing. Pavel Mareček

Ověřovatelé zápisu: Josef Peřina

Starosta OSH:

……………………………………

Pavel Říha
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Jan Soural
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