1. Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 30.9.2021
Členům VV byly předem zaslány podklady k jednání.
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Připomínky a dotazy k zápisu z minulého jednání
3) Schválení navržených vyznamenání
4) Zpráva o hospodaření OSH
5) Zasloužilí hasiči
6) Zprávy z odborných rad
7) Informace z VV KSH
8) Diskuze
9) Závěr

br. Vaníček, br. Hrůša, br. Holubec
ses. Slavíková
br. Vejnar
vedoucí odborných rad

Jednání zahájila starostka OSH, ses. Kateřina Slavíková.
VV se sešel v počtu 15 a jednání bylo usnášeníschopné.
Bod 1) K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem jednání určen br.
Vaníček, ověřovateli navržení br. Hrůša a br. Holubec
VV schválil navržený program a i ověřovatele zápisu.
Bod 2) Zápis z minulého jednání nebyl čten, všichni jej obdrželi přílohou k pozvánce.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
VV vzal zápis na vědomí.
Bod 3) Schválení vyznamenání:
br. Bachtík: navržené sbory: - SDH Štěpánovice – za zásluhy
- SDH Semily – čestné uznání KSH
dále navržená vyznamenání členům jednotlivým SDH: SDH Štěpánovice, SDH Svojek,
SDH Hrubá Skála, SDH Bítouchov
ses. starostka: vše bylo zkontrolováno a odsouhlaseno
VV schválil všechny navržená vyznamenání
Bod 4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. starostka: na účtě jsou již peníze z dotace LK a z rozpočtu města Turnova, dále nebyly
žádné mimořádné výdaje
Sehnala jsem sponzorský dar ve výši 20.000,-Kč, který bude použit na setkání Zasloužilých
hasičů.
Minulý týden proběhla kontrola OKRR a dále byla domluvena další kontrola na začátek
prosince ohledně inventur atd.

Informace z kanceláře OSH:
ses. starostka: důležitá připomínka na sbory – odhlášení členů provést do konce kalendářního
roku
kronika OSH – podklady pro kroniku OSH stále neodevzdaly všichni, na jednotlivých
okrscích „popohnat“ ty co to neodevzdali, stále platí
ses. starostka: Setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů okrsků proběhne 19.11.2021 ve
Vysokém nad Jiz.
- z jednotlivých okrsků nahlásit na OSH seznam delegátů do 21.10.2021
- pozvání hostů
- pozvánky pro delegáty budou rozeslány
br. Vejnar: dotaz účast v uniformách
ses. starostka: ano v uniformách
ses. starostka: dále informuje o přehledu úrazového pojištění pro členy SH ČMS jednotlivými
pojišťovnami, přehled těchto pojištění bude vyvěšen na webových stránkách OSH
VV vzal zprávu o hospodaření a informace z kanceláře OSH na vědomí.
Bod 5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar: 23.9. jsem se zúčastnil jednání VV KSH v Liberci, kde se probírala otázka
pořádání Krajského setkání Zasloužilých hasičů, kterou měl pořádat okres Liberec.
Rozhodnutí, že již letos toto setkání neproběhne a přesune se na příští rok.
Na setkání Zasloužilých hasičů ve Vysokém nad Jiz. delegátům rozeslat pozvánky, jak už se
zmínila ses. starostka.

VV vzal informace br. Vejnara na vědomí.
Bod 6) Informace z OR:
br. Štěpánek: OORM – proběhlo okresní a krajské kolo Plamenu a dorostu, krajské kolo
jednotlivců-viz minulý zápis, informace podala ses. starostka
16.10.2021 proběhne branný závod ve Vysokém nad Jiz., bude formou dojezdů na určitý čas,
za podmínek podobných jako na soutěži Plamenu v Koštálově.
Časový rozpis branného závodu bude rozeslán na jednotlivé sbory.
Proběhlo školení- přezkoušení vedoucích mládeže a také i školení- přezkoušení rozhodčích
mládeže.
br. Nesvadba: OORV – dokončen Pohár OSH, zúčastnilo se 30družstev mužů a14družstev
žen, soutěže probíhaly bez problémů. Místo 9 soutěží se nakonec uskutečnilo 7 soutěží.
Kvalita a účast dobrá.
Takže je to dobrý důvod vyhlásit další ročník a to 2022.

Dále bych chtěl poděkovat br. Čermákovi, že bral mašinu FOX na soutěže dětí i dospělých a
zde prováděl její ukázku.
Jsou informace z OORM, že ta nejmladší kategorie příští rok na tuto mašinu pojede.
br. Štěpánek: ano předpoklad to je, je tam jen otázka Soptíka, na příští schůzi OORM by se to
mělo rozhodnout
Dále je nutné stanovit pravidla pro společného strojníka a dát to do OZ jednotlivých soutěží.
br. Nesvadba: chci poděkovat OORM za zařazení této mašiny do soutěží (již zmíněná
nejmladší kategorie), nejhorší je začít a věřím v postupném začlenění do různých soutěží
v okrese a předpokládám, že se to bude víc a víc půjčovat a bude využita.
Dále ostatní seznámil s výsledky MR ČR jednotlivých soutěží a MS v Kazachstánu a
poděkoval za reprezentaci okresu.
VV vzal přednesené informace z OR na vědomí.

Bod 7) Informace z VV KSH
ses. starostka:
KSH bude kontaktovat uchazeče o univerzitu dobrovolného hasiče, zda o studium má ještě
zájem.
Výpis z rejstříku skutečných majitelů se od 1.6.2021 automaticky překlápí z obchodního
rejstříku.
Na tomto jednání VV KSH byl přítomen ředitel HZS LK plk. Ing. Jan Hadrbolec, který
poděkoval jednotkám jednotlivých sborů, kteří se na pomoci po tornádu podíleli.
br. Nesvadba: střídání jednotlivých jednotek při této pomoci se nakonec muselo zastavit
z důvodu některých nekontrolovatelných příjezdů jednotek
br. Štěpánek: největší problém na těchto akcích je vždy začátek, udělalo se hodně práce,
dělala se práce různého druhu, možná se tam mohlo být i o trochu déle a i já se připojuji
s poděkováním všem za odvedenou práci
br. Miksánek: chci poděkovat br. Štěpánkovi za organizaci a koordinaci spolupráce mezi
dobrovolnými a profesionálními hasiči při této pomoci po tornádu
br. Vejnar: byla podána informace ohledně pořádání akce: „Slavnost hasičských praporů“
termín 16.10.2021
Dále, že 150 hasičů čeká na předání vyznamenání Zasloužilý hasič
br. Bachtík: něco bylo ohledně pozemků
ses. starostka: jedná se o pozemky, které jsou v katastrálním úřadu zapsané jinak než je jejich
registrace, nutno udělat výpis těchto pozemků a pak kontaktovat jednotlivé sbory, starostka
bude všechny informovat

VV bere na vědomí informace z VV KSH a přednesené příspěvky

Bod 8) Diskuze
ses. starostka: přišla pozvánka na tu již zmiňovanou akci: „Slavnost hasičských praporů“
promyslete kdo by měl zájem jet, kříží se nám to s pořádáním branného závodu
účast potvrdit do 10.10.2021
br. Nesvadba: přišla nahlášená závada na mašině, nutno se objednat na přehrání softvéru
br. Čermák: podal informace jak probíhaly soutěže MR ČR v požárním sportu v Hradci
Králové a Ostravě: různé pohledy z řad pořadatelů ohledně jednotlivých hygienických
opatření i sportovního klání.
ses. starostka: předala balíček k životnímu jubileu br. Vondroušovi
br. Vejnar: koho se týká pozvánka 1.10.2021 do Škodějova
ses. starostka: týká se „starého“ i „nového“ VV KSH
br. Bachtík: zúčastnil jsem se všech soutěží Poháru OSH, z mého hlediska mají dobrou
úroveň a družstva si to chválí
br. Štěpánek: připomínka co se týče branného závodu bude rozeslaná OZ a je potřeba také
vyplnit registrační list a to se týká i sborů, které mají děti a na soutěže, postupové soutěže
nejezdí. Musí to vyplnit a odeslat na OSH každý sbor, který má děti!!! Vyřídit přes okrskydůležitá informace.
ses. starostka: týká se to i dospělých a ty musí mít vyplněný registrační list sportovních
oddílů, pro účast v Poháru OSH či postupových soutěží to bude po dohodě s OORV to bude
jako podmínka účasti v těchto jednotlivých soutěží
připomenutí rozešlu na sbory
br. Čermák: neuvažuje se o sjednocení těch všech registrací
br. Štěpánek: můj názor, že je to celé nesmysl, máme evidenci a ta by to měla nahrazovat
br. Štěpánek: na obce potažmo sbory by měla přijít výzva na nábor nových hasičů k HZS,
připomenout ve sborech tak i v okrscích kdo by měl zájem
br. Nesvadba: dotaz, jak to vypadá s novým stadionem
br. Bachtík: předělává se projekt
br. Otmar: jak to vypadá z aktualizací rozhodčích pož. sportu
br. Nesvadba: zatím žádný aktualizovaný seznam na OSH není
br. Miksánek: bylo by dobré a potřeba, aby v okrsku byly tak 3-4 rozhodčí
Bod 9) Závěr
ses. starostka: upřesnila příští termín konání VV na 2.12.2021, popřála všem hezký a klidný
podzim a ukončila jednání VV.

.

Zapsal: br. Vaníček Aleš

