Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného dne 13.9.2018 v prostorách OSH Semily
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) zápis z minulého jednání
3) schválení navržených vyznamenání
4) zpráva o hospodaření OSH
5) Průběžné vyhodnocení Soptíka
6) Hodnocení okr. a kraj. kola PS Turnov
7) Hodnocení Poháru OSH
8) Hodnocení Mistrovství ČR
9) Zasloužilí hasiči
10) Diskuze
11) Závěr
Jednání zahájil br. starosta.
Nejprve byla tichou pietou vzdána čest památce zesnulých bratra Jóna a starosty sdružení, br.
Richtera.
Starosta přednesl návrh programu jednání VV
VV jednohlasně navržený program schválil.
Ad 1) Zapisovatelem jednání určil br. starosta br. Ladislava Jiřičku a za ověřovatele navrhl
br. Tomeše, br. Hrůšu.
VV schválil navržené ověřovatele zápisu jednohlasně.
Ad 2) Bratr Jiřička přečetl zápis z minulého zasedání VV.
VV vzal zápis bez připomínek na vědomí.
Ad 3) Bratr Bachtík předložil VV návrhy vyznamenání, které kancelář OSH obdržela do doby
dnešního jednání. Všechny obdržené návrhy jsou opodstatněné a je splněny posloupnost dle
Statutu.
VV jednohlasně schválil předložené návrhy na vyznamenání aktivních členů ve sborech.
Br. Bachtík dále navrhl VV OSH Semily udělit pamětní medaili k 100. výročí vzniku
republiky těmto členům: br. Vejnar P., br. Štěpánek P., br. Miksánek M., ses. Soukupová H.,
br. Mašek J. ,ses. Malá K., br. Bachtík J., ses. Nutilová V., br. Tomeš B., br. Mlejnek M.,
br. Čermák K. st., ses. Ducháčková M., br. Adametz A., br. Kynych J., br. Malík V.,
ses. Slavíková K., br. Medek M., br. Klinger C., br. Bezkočka V., br. Stuchlík B. Předáno by
mělo být ve Vysokém nad Jizerou na setkání zasloužilých hasičů.
VV jednohlasně schválil předložený návrh na udělení pamětní medaile.
Ad 4) Sestra Slavíková přednesla informace o hospodaření OSH. K dnešnímu dni je OSH ve
ztrátě cca 30.000,- Kč. Toto je ale způsobeno tím, že OSH objednalo velké množství
pamětních medailí dle objednávek jednotlivých sborů a sbory si je zatím neodebraly a
nezaplatily. Požádala zástupce okrsků, aby apelovaly na sbory k odběru. OSH to zkresluje
hospodaření a leží v tom peníze. Dále je schodek způsoben pozdržením krajské dotace.
Smlouva přišla teprve v tomto týdnu, takže teprve teď je možné vyúčtovat. Dále se očekává
příjem z reklamy od pivovaru Litovel za krajské kolo. Na tuto soutěž ještě přijde také dotace
z LK. Hospodaření OSH by tak koncem roku mělo být přece jen mírně v plusu.

VV vzal informace hospodářky na vědomí.
Sestra Slavíková dále upozornila na skutečnost, že OSH nemá uzavřenu odpovědnostní
pojistku a bylo by dobré toto dořešit.
VV schválil jednohlasně uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou a pověřil ses.
Slavíkovou provedením patřičných administrativních kroků v této věci.
Ad 5) Bratr Bachtík informoval o průběhu „Soptíka“. Upozornil, že vyhodnocení se dle letos
platných regulí bude týkat 472 dětí! Což je 47 kolektivů, které pro ocenění splní dané
množství účasti v soutěži. Příští závody jsou v Chuchelně a v Jablonci nad Jizerou.
Vyhodnocení proběhne 20.10.2018 v Košťálově. Bratr Bachtík poděkoval ses. Slavíkové za
spolupráci a vyjednání velkých slev na odměnách pro zapojené kolektivy.
Ad 6) K soutěžím v PS informoval br. Mašek: Okresní i krajské kolo se podařilo dobře
technicky i personálně zajistit. Obavy byly z aplikace nových pravidel. Dopadlo to dobře,
nebyly žádné protesty nebo stížnosti. Poděkování všem, kdo se zasloužili o hladký průběh
soutěží. Kvalita našich soutěžních družstev se pak projevila v republikovém kole. Výsledky
jsou na stránkách OSH.
Ad 7) Br. Mašek pak ještě zhodnotil Okresní pohár: Opět rozhodovala až poslední soutěž.
Nezapočítávaly se výsledky z Nouzova, kde nefungovala správně časomíra. Proto bylo na
základě hlášení delegáta přistoupeno k anulování výsledků, které se tak nezapočítají do
celkového hodnocení. V letošním roce někteří nesplnili podmínku účasti na patřičném počtu
soutěží. Bude se tím zabývat příští rada velitelů. Výsledky poháru jsou na webu OSH.
Ad 8) Dále o republice informoval br. Bachtík – soutěž měla hladký průběh, odsýpalo to.
Poblahopřál jsem Poniklé a Bozkovu k úspěchu. Útoky byly atraktivní.
Bratr Vejnar: zahájení bylo slavnostní, bohužel se akci málo věnovala média. To je smutné.
Bylo to v Libereckém rozhlase a něco málo v na ČT.
Ses. Slavíková: byla jsem v organizační četě, pomáhala jsem krajské starostce a ses. Brychcí.
Br. Miksánek: za mě to bylo megalomanské, bohužel to vypadalo, že sport je až na druhém
místě…. Naštěstí se to neprojevilo na výkonech. Jinak soutěž vesměs kladně hodnocena i
soutěžními družstvy. Opět se ale ukazuje, že společné mistrovství s HZS poškozuje
dobrovolné hasiče, protože HZS „vyzobe“ nejlepší sportovce do svých řad a za dobráky
soutěžit nemohou. Poděkoval také všem, kdo se zúčastnili jak pracovně, tak sportovně.
Trošku pocit předimenzování, kdy někteří pořadatelé měli pocit zbytečnosti…. Rovněž
kritizoval „sortaci“ návštěvníků dle výše jejich příspěvků na akci (zóny VIP apod). Toto vše
by se mělo ještě probrat na KSH. Příště by se totiž už dostatek dobrovolníků nemusel najít!!
Poniklá – výborná, Bozkov – velké překvapení.
Ad 9) Br. Vejnar podal informaci o připravovaném setkání VV OSH Semily se Zasloužilými
hasiči a dlouholetými funkcionáři. Bude 9.11.2018 ve Vysokém nad Jizerou. Účast pokud
možno v krojích. Svozy zajistí okrsky. Za okrsek cca 5-6 osob. Jména kvůli adresnému
pozvání nahlásí starostové okrsků nejpozději do 11.10.2018 na OSH, pozvánky pak půjdou
z kanceláře OSH.
Br. Vejnar informoval i o oslavách 130. výročí založení SDH Kruh u Jilemnice. Byly zde
předány dva Řády sv. Floriána.
Dále informoval o úmrtí a pohřbu starosty sdružení, br. Richtera. OSH Semily zaslal smuteční
věnec.
Pracuje se na praporech. Poduška se sadou vyznamenání je k dispozici na OSH a už byla
využita při jednom posledním rozloučení.

Br. Vejnar navrhl dále, zda by každý z účastníků setkání ZH ve Vysokém nad Jizerou mohl
obdržet skleničku s přípitkem. Jde o náklady ve výši cca 5.000,- Kč. O této věci bylo
hlasováno – nadpoloviční většina členů VV OSH byla pro.
VV schvaluje nákup a darování skleniček účastníkům setkání ZH a dlouholetých
funkcionářů.
Br. Vejnar dále informoval, že příští setkání ZH Libereckého kraje bude v Oldřichově. Bude
potom potřeba dořešit dopravu.
Ad 10) Br. starosta informoval o průběhu focení praporů. Proběhlo už v Turnově –
Daliměřicích. Provází to ale technické problémy (faldy na látce). Další focení se připravuje
v Semilech v prostorách OSH a v Jilemnici.
Br. Vejnar: focení by se mělo týkat všech praporů, ne pouze dobrovolně.
Starosta: Obešleme tedy všechny sbory, které mají prapor, aby jej nechali zadokumentovat.
Přivézt jej může klidně zástupce za okrsek, nemusí z každého sboru s ním jezdit.
Br. Miksánek informoval o zdařilých oslavách 100. výročí SDH Roprachtice, které proběhly
v sousedském duchu.
Ad 11) Jednání ukončil starosta v 16:15 hodin
Zapsal: Jiřička
Ověřovatelé: Tomeš, Hrůša

