Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 8.9.2022
Členům VV byly předem zaslány podklady k jednání.
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
br. Vaníček, br. Drešer, br. Vondrouš
2) Připomínky a dotazy k zápisu z minulého jednání
3) Schválení navržených vyznamenání
ses. Slavíková
4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. Slavíková
5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar
6) Zprávy z odborných rad
vedoucí odborných rad
7) Diskuze
8) Závěr
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. Drešer a br. Vondrouš
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 nejsou žádné připomínky.
VV vzal zápis na vědomí
Bod 3) Schválení vyznamenání:
ses. starostka:
čestná uznání OSH jednotlivým sborům: SDH Nová Ves, SDH Karlovice, SDH Valteřice,
SDH Buřany
dále přednesla návrhy na vyznamenání členů jednotlivých SDH: SDH Paseky, SDH Koštálov,
SDH Sklenařice, SDH Valteřice, SDH Libštát, SDH Ktová, SDH Buřany
br.Mlejnek – návrh na Medaili sv. Floriána
Všechna vyznamenání byla zkontrolována a všichni mají na vyznamenání nárok.
Pro: 14
Zdržel se:1
VV schválil všechny navržená vyznamenání
Bod 4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. starostka:
 Podepisovaly se smlouvy na Liberecký kraj
 Vše probíhá podle plánu
 60m s překážkami jednotlivci – mladí hasiči okresní kolo, není rozpočtováno
 Rozpočet přečerpán v položce Shromáždění starostů a setkání ZH
 br. Mlejnek
dotaz, jak je to s nájemným, jestli se zvyšuje

ses. starostka:
 nájemné kanceláře OSH se zvedá průběžně
dále ses. starostka informuje:
 proběhlo KK Plamen 3.-5.6. Zákupy
 proběhlo OK požární sport 11.6.v Turnově, poděkování osobně SDH Karlovicím za
přípravu soutěže, poděkování proběhlo při výročí založení sboru 100 let
 KK požární sport – poděkování OORV a Petru Stuchlíkovi za přípravu
 Během léta probíhal Pohár OSH, ukončení 10.9. v Škodějově
 Ukončení Junior univerzity na univerzitě v Ostravě, kde děti obdržely papír o
absolvování studia
 Dále během léta probíhala výročí jednotlivých sborů, bylo jim předáno čestné uznání
OSH
 Informovat ve sborech – moje nepřítomnost (dovolená, lékař atd) v kanceláři OSH je
vždy oznámena na webových stránkách OSH cca týden dopředu, dle možností
 Byly zaslány emailem nové směrnice Hry Plamen, po 24.9. budou k vyzvednutí i
v tištěné podobě v kanceláři OSH, ten kdo si je objednal
 7.-9.10. a 21.-23.10 proběhne RESCU CAMP
 15.10. 2022 se uskuteční ZHV v Rokytnici nad Jiz.
 Poslední soutěž Soptíka 1.10.2022 v Jablonci nad Jiz.
 Vyhlášení Soptíka 5.11.2022 v Mříčné
 Důležité upozornění-předat na sbory odhlašování členů do 20.12. kalendářního roku
 Kronika okresu Semily se blíží k dokončení již z dodaných podkladů – zpracovává br.
Hanousek
 ses. starostka: navrhuje br. Hanouskovi za tuto činnost nějakou „pozornost“odsouhlasen věcný dar.
 Mělo by se konat celorepublikové setkání kronikářů – zúčastnit by se měli br.
Hanousek a br. Pochop
br. Vejnar:
 Informuje o tom, že tohoto setkání se asi ani jeden zmiňovaný nezúčastní
VV vzal zprávu o hospodaření OSH a informace ses. starostky na vědomí
Bod 5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar:
přišli pozvánky na různá setkání ZH
 Setkání ZH 17.9.2022 v Českém Dubu u příležitosti 155let založení sboru v Českém
Dubu, já se omlouvám, možnost, aby se někdo zúčastnil za okres Semily místo mě,
bylo by to dobré
 11.-12.10.2022 Hostín, okres Znojmo – republikové setkání ZH
VV vzal informace br. Vejnara na vědomí
Bod 6) Informace z OR:
br. Mlejnek: OORR
 Zatím jsme se v tomto čtvrtletí nesešli

 Byli jsme pozváni na oslavu narozenin bývalé členky revizní rady, této akce – oslavy
se zúčastnili br. Miksánek, br. Mlejnek, br. Vejnar, br. Krejčí, br. Vele, ses.
Vejnarová
 Na pravidelné schůzce se sejdeme začátkem října, kde už budeme vědět, jak na tom
jako OSH jsme.
br. Nesvadba: OORV
 Proběhla okresní i krajská soutěž
 Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli a pomáhali zajistit tyto obě soutěže
 Dále řešit do budoucna pořadatele okresního či krajského kola
 Probíhá Pohár OSH, v sobotu 10.9. ve Škodějově závěrečné kolo
 Po posledním závodě se cca za měsíc sejdeme a probereme co by se dalo zlepšit či
upravit některá pravidla, aby se dal na začátku roku vyhlásit další ročník
 Sestavit kalendář soutěží okresu Semil na příští rok
Br. Bachtík: zúčastnil jsem se všech soutěží – Pohár OSH, myslím si, že to má budoucnost
br. Štěpánek: OORM – omluven
ses. starostka: víceméně jsem se o všech soutěžích zmínila
VV vzal přednesené informace z OR na vědomí
Bod 7) Diskuze
br. Vejnar: zeptat se na KSH Liberec, jestli někdo z Liberecka jede na to republikové
setkání kronikářů
br. Miksánek: dotaz na ses. starostku: v zápise VV Ústředí se uvádí, že libereckému
KSH byly zapůjčeny nějaké peníze – poskytnut úvěr
ses. starostka: Liberecký kraj se zdržel se smlouvami – vyúčtování dotací, půjčil si
peníze na faktury – půjčka/ úvěr z Ústředí
br. Otmar: ten zápis jsem četl, ale je tam zmínka, přiznání úvěru za podmínek:
dodržení splátkového kalendáře předchozí půjčky
ses. starostka: prověřím to – o co jde
br. Mlejnek: jak to vypadá s napsáním toho zmiňovaného „otevřeného dopisu“
br. Miksánek: zatím jsem se k tomu nedostal, chystám se na to
br. Otmar: ve zmiňovaném zápise je také zmínka o pozastavení činnosti sboru –
v obecné rovině, jak se to míní ……
ses. starostka: dodržovat postupy dávání – udělování vyznamenání
Dále probíhala diskuze – otázka, kde uspořádat krajské setkání ZH, až na nás dojde
řada (okres Semily)
Bod 8) Závěr
ses. starostka: poděkovala Všem za účast a ukončila jednání VV
Zapsal: br. Vaníček Aleš

