ZÁPIS Z VV OSH SVITAVY
ze dne 21. 12. 2018 od 1700 hod. v Jedlové

PŘÍTOMNÍ: Dle prezenční listiny, které je součástí tohoto zápisu
PROGRAM:
1) Zahájení, přivítání hostů
2) Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů z minulého jednání
4) Termín inventarizace majetku a určení komise
5) Zhodnocení soutěžního roku
6) Zhodnocení celkové činnosti OSH za rok 2018
7) Sestavení plánu práce na rok 2019
8) Schválení vyznamenání
9) Diskuze, různé
10) Závěr

VLASTNÍ JEDNÁNÍ:
1) Jednání VV OSH zahájil starosta br. Soural. Přivítal přítomné členy VV a hosta z HZS a hejtmana
pardubického kraje. Minutou ticha byla uctěna památka br. Josefa Vomáčky, zakladatele Plamenu na
okrese Svitavy.
2) Program jednání byl jednomyslně schválen. Zapisovatelkou byla zvolena s. Hana Flídrová a
ověřovateli zápisu jsou br. Stanislav Jachan a Ing. Miroslav Vacek.
3) Na jednání z minulého VV bylo pokračováno stanovením způsobu rozmontování a stěhování garáže
z Poličky.
4) Byl schválen termín inventarizace majetku do 28. 2. 2019. Všechny překážky budou při inventuře
označeny a odvezeny do deponie v Čisté. Členy inventarizační komise byli stanoveni všichni členové
revizní rady, její předseda a paní Jana Havlíčková.
5) Zhodnocení soutěžního roku 2018 provedl br. Josef Jiruše, vedoucí rady sportovních soutěží.
Seznámil nás s novinkami, které by měly být schváleny v lednu roku 2019. Například: Pokud
závodník běhá 3 roky za stejný sbor, nemusí podávat žádost o přestup. Další změnou v PS žen bude
„domeček“ na mistrovství republiky. Uvažuje se o zavedení této překážky i na krajské kolo aj.
(řešení problému s Rychnovem na okr. Chrudim). Za radu mládeže hodnocení provedl vedoucí br.
Ivan Havel a Pavel Uher.
Zaúkolovány byly společně rady hasičských soutěží, represe i mládeže, vytvoří návrhy na průběhy
okrskových soutěží. Nutno obnovit všechny disciplíny – požární útok, štafety a jednotlivce. Toto je
celorepublikový problém a pak v mezinárodním měření pokulháváme.
6) Hodnocení provedl starost OSH Jan Soural. Je nutno řešit zvýšené náklady OSH, které budou
spojeny s činností přípravek. Dále je třeba, aby se sbory zodpovědněji stavěly k účasti na
jednotlivých školeních.
Pro volnočasové aktivity by sbory měly dělit mládež na sportující a nesportující. V roce 2019 dle
starosty KSH a náměstka OSH Svitavy na Plamen nebude ani koruna, neboť sbory dostávají finance
přímo formou dotací a MV nechce duplicitu ve financování ještě OSH.
7) Základní úkoly na rok 2019 jsou shodné s rokem 2018, přibyde nám organizace MČR dorostu ve
Svitavách 5. – 7. července 2019.
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8) Návrhy na vyznamenání schválena. Starosta KSH J. Bidmon a starosta OSH Svitavy předali s. Haně
Flídrové vyznamenání za mimořádné zásluhy a br. Vackovi čestné uznání SH ČMS.
9) V diskuzi vystoupil Ing. Jaroslav Čermák z HZS Svitavy, poděkoval za vzornou spolupráci
s dobrovolnými jednotkami na okrese Svitavy.
Dále vystoupil hejtman pardubického kraje Martin Netolický, který přednesl nabídku na koupení
výstroje pro nejfrekventovanější výjezdovky dobrovolných hasičů. S výběrem bylo pověřeno OSH
spolu s HZS. Naopak hejtman byl požádán o finanční zajištění krajského kola mládeže. Dále pan
hejtman potvrdil, že prostory pro potřeby OSH by mohly být v obchodní škole ve Svitavách.
Dalším diskutujícím byl br. Bílek, který žádal o podporu sportovců TFA. Byla schválena podpora
pro dva sportovce formou koupě speciálních rukavic. Při hlasování se jeden člen zdržel.
Následně proběhla diskuze kolem blížících se voleb v okrscích (i sborech), na VVH okrsku za rok
2019 (únor 2020) se již budou volit noví funkcionáři, jelikož všem končí funkční období dne 15. 6.
2020!
10) Starosta OSH poděkoval za práci všem členům VV OSH Svitavy za spolupráci s HZS a hejtmanovi
pardubického kraje za podporu dobrovolného hasičstva. Oficiální jednání ukončil.

ZAPSALA:

Hana Flídrová
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