Zápis z jednání VV OSH Semily
Konaného 10.3.2020 v prostorách OSH Semily

1) Zahájení
starosta
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Zápis z minulého jednání
bratr Jiřička
4) Schválení navržených vyznamenání
bratr Bachtík
5) Shromáždění delegátů SDH
6) Různé (informace o školeních a soutěžích MH, dorostu … )
7) Informace z VV KSH
starosta
8) Diskuze
9) Závěr
Ad 1) jednání zahájil přivítáním přítomných br. starosta Arnošt Černý
Ad) zapisovatelem jednání byl určen br. jiřička. Za ověřovatele navrženi:………..
VV schválil navržené ověřovatele zápisu.
Ad 3) Br. Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV.
VV vzal zápis na vědomí.
Ad 4) Schválení navržených vyznamenání: VV seznámil s podanými návrhy na vyznamenání a ocenění
zasloužilých hasičů br. Bachtík.
VV jednohlasně schválil předložené návrhy na vyznamenání.
Ad 5) Shromáždění delegátů SDH okresu Semily:
Členům VV (starostům okrsků) byly předány očíslované jmenné seznamy delegátů včetně pozvánek a
delegačenek. Protože delegačenka slouží zároveň jako podklad k převzetí hlasovacích lístků při
prezenci na shromáždění, je nutné ji mít potvrzenou starostou vysílajícího sboru s razítkem.
Starostové zajistí distribuci na sbory.
Br. Bachtík informoval o přípravách shromáždění dne 28.3.2020 v Košťálově. Vše běží naplno,
připravují se kompletace materiálů pro delegáty. Je projednáno členství s nominanty do komisí:
Mandátová komise: br. Koželuh, br. Vejnar, br. Mlejnek, br. Medek, br. Urbánek, br. Šalda a ses.
Vejnarová.
Volební komise: br. Hruša, br. Drešer, br. Otmar, br. Čermák, br. Švejda.
Návrhová komise: br. Louda, br. Vrána a br. Matyáš.
Dále bylo konstatováno, že v bodu 6 (diskuse k nadcházejícím volbám) bude mít každý z kandidátů na
starostu a náměstky OSH a na předsedu kontrolní a revizní rady cca 3 minuty na vlastní představení.
Br. Vejnar ještě připomněl volbu vedoucího aktivu Zasloužilých hasičů okresu Semily a jeho zástupce.
Volit budou samostatně pouze ZH na zvláštním volebním lístku v samostatné volbě.

V době před shromážděním se sejdou OOR a nominují vedoucí, které shromáždění potvrdí. Výjimkou
je Rada mládeže, kde vedoucím byl na shromáždění vedoucích kolektivů v Bozkově zvolen Pavel
Štěpánek.
Bude rovněž zvolena nová KRR.
Přestávka na oběd bude řešena operativně dle průběhu voleb a diskusních příspěvků.
VV vzal tyto informace na vědomí.
Sestra Slavíková poděkovala za zajištění papírenského zboží na shromáždění br. Petru Hyblovi.
Ad 6) Proběhlo školení vedoucích mládeže v Bozkově. Je ukončeno odevzdávání soutěžních prací do
letošního kola PO očima dětí. Připravují se jarní soutěžní kola Soptíkova poháru a jarní kolo soutěže
Plamen. Stejně tak se připravuje i okresní kolo soutěže v PS a soutěže Okresního poháru. Vše už
budou mít v gesci nově zvolené rady.
Ad 7) Informace z VV KSH – br. starosta informoval o setkání s hejtmanem LK a následném jednání
starostů OSH v Liberci. Jsou posouzeny krajské granty. Dojde tam k dílčím krácením, protože některé
sbory nedodaly vše potřebné, nebo měly nesoulad v materiálech zapsaných v rejstříku. Většina
žádostí je ale uspokojena v plné výši. Starosta rovněž informoval o dalších termínech shromáždění.
Tomu se ale už bude věnovat a to včetně sjezdu nový VV.
Ad 8 Diskuse:
Br. Bachtík navrhl odsouhlasit vyhlášení prodeje starých dvou sad překážek pro požární sport. Jde pro
OSH už nepotřebný majetek, protože překážky budou nové. Ty jsou už objednané. Prodejní cena
jedné stávající sady je navržena na 5.000,- Kč s tím, že odběr bude možný až po obdržení nových sad,
abychom předešli problémům s překážkami na závody v letošním roce.
VV schválil záměr prodeje dvou sad překážek pro požární sport z důvodu další nepotřebnosti pro OSH.
Br. starosta informoval o ukončení sportovní kariéry ses. Šárky Jiroušové. Za OSH ji vyslovil
poděkování za dlouholetou reprezentaci a popřál mnoho úspěchů v dalším životě. Zároveň poděkoval
i SDH Poniklá za příkladnou reprezentaci.
Br. starosta pak všem poděkoval za dosavadní práci, popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů do dalších
období a poslední jednání VV v tomto volebním období ukončil.
Jednání skončeno v 16:45 hodin
Zapsal: Jiřička Ladislav

