Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného dne 21.6.2018 v prostorách OSH Semily
1) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Zápis z minulého jednání
3) Schválení předložených vyznamenání
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva – vyhodnocení Plamenu a dorostu, průběžné hodnocení Soptíka
6) Zpráva o PS v Turnově
7) Zasloužilí hasiči
8) Informace z rady soutěží
9) Dotace z LK
10) Vyhodnocení PO očima dětí a mládeže
11) Diskuse
12) Závěr

Na začátku byla chvílí ticha uctěna památka zemřelých hasičů br. Haaly a Zas. hasiče
br. Vaníčka
Ad 1) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu: Br. starosta určil zapisovatelem br. Ladislava
Jiřičku a za ověřovatele navrhl. Br. Koželuha a br. Doškaře.
VV volbu ověřovatelů jednohlasně odsouhlasil.
Ad 2) Bratr Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV.
VV vzal zápis na vědomí
Ad 3) Bratr Bachtík informoval, že na OSH nedorazila žádná žádost o schválení
vyznamenání pro členy ze sborů.

Ad 4) Sestra Slavíková informovala o stavu hospodaření OSH. Hospodaříme nadále dle
období rozpočtového roku. Vyšší výdaje jsou v autoprovozu, kde bylo potřeba opravit
auto. Proběhlo okresní i krajské kolo PO očima dětí. V měsíci květnu bylo přihlášeno 51
mladých hasičů. Členská základna se pomalu dostává na čísla loňského roku. Vcelku se daří
i v prodeji zboží, kde tržby už mírně převyšují náklady na pořízení materiálu, který máme

ještě v zásobách. Čerpá se dotace z MV, byla schválena dotace z MŠMT, ale je tam změna,
vše je v jednom balíku. Ses. Slavíkové se podařilo získat sponzorský dar 10.000,- Kč na
mládež a proběhla jednání s dodavatelem desek (kvůli archivaci osobních údajů členů SDH
na OSH). Tento výdaj je třeba ale odsouhlasit, protože jde o mimořádný nákup. Jinak vše
v normálních kolejích.
Sestra Slavíková dále upozornila, že pouze 20 sborů dodalo na OSH hlášení o majetku.
Dodat účetní závěrku rejstříkovému soudu má za povinnost každý sbor. Sbory vedoucí
jednoduché účetnictví tak mohou učinit prostřednictvím kanceláře OSH. Sbory, které
vedou podvojné účetnictví (používají jiný formulář) tak mohou učinit sami nebo po dohodě
rovněž přes OSH. Přestože lhůta byla do konce května, jsou sbory, které tuto povinnost
nejen že nesplnily, ale dokonce ji odmítají. Pokud nebude hlášení předáno na OSH do
konce srpna, musí si to sbor již splnit sám. POZOR – nesplnění povinnosti odevzdání na
soud muže vést ke ztrátě bodů nebo úplně k odříznutí sborů od dotací.
Sestra Slavíková dále upozornila, že vázne výměna členských průkazů. Opět urgovat
v okrscích, aby to sbory nenechávaly na poslední chvíli.
Další věcí je GDPR. V souvislosti s ochranou osobních údajů je potřeba zajistit od všech
členů nové podpisy na nové evidenční karty. Tato karta lze vytisknout z evidence členů a
měl by to zajistit jednatel v každém sboru, nebo ten, kdo má přístup (heslo) do evidence
členů. Do 30. listopadu 2018 je potřeba předat nové evidenční karty na OSH. POZOR – na
OSH je proti předávacímu protokolu potřeba předat veškeré evidenční podklady, tedy i
staré evidenční karty. Na sborech by nemělo nic v listinné podobě zůstat. Evidence ve
sborech se vede jen elektronicky.
Na webu OSH je nové oznámení o úrazu. Týká se především mladých hasičů, kde došlo ke
změně v pojišťovně.
VV schválil pořízení materiálu pro vedení evidence členů v souvislosti
s GDPR.
Ad 5) Br. Bachtík informoval o soutěžích mládeže a dorostu. Poděkoval organizátorům jak
v Semilech Podmoklicích, tak v Nedaříži za zvládnutí těchto akcí. Na Plamenu bylo 55
družstev. Na dorostu 8 družstev, dorostenek 4 a dorostenců 4 . Dorostenek jednotlivkyň
16 a dorostenců jednotlivců 17.
Kompletní výsledky jsou na stránkách www.oshsemily.cz.
Proběhlo i krajské kolo. Odtud postoupili na republiku dorostenky Bozkov a dorostenci
Jablonec nad Jizerou. Jednotlivci Nesvadba Jan – Vilémov a Holubec Vojtěch – Poniklá.
V Soptíku odběhli čtyři soutěže, vše hladce probíhá. Největší účast byla v Kundraticích – 46
družstev.
Ad 6) Br. Mašek informoval o přípravách soutěží v PS v Turnově. Okres je připraven včetně
občerstvení na stadionu. Objevil se velký problém – není spojení na rozhodčí. Neexistuje
evidence rozhodčích na okrese s telefonním nebo e-mailovým kontaktem. Značně to

ztěžuje přípravy soutěží, protože se nedá účast daného rozhodčího předem domluvit nebo
ověřit.
Sestra Slavíková zajistí na okresním kole, kde bude uvedení kontaktů součástí prezenční
listiny rozhodčích.
Krajská soutěž je také ve spolupráci s ostatními okresy připravena. Rozhodčí se doladí po
okresním kole. Jisté je, že se nezúčastní zástupci okresu Česká Lípa, kde se pro nezájem
neuskutečnilo okresní kolo. Z ostatní okresů tak budou na kraj postupovat vždy tři
kolektivy, aby se vzniklá mezera doplnila.
25. června se sejde rada velitelů – proběhne rozlosování družstev.
Ad 7) Br. Vejnar informoval o krajském setkání ZH, které proběhlo 11. května v Bratříkově.
Pořádal okres Jablonec nad Nisou. Setkání navštívil také hejtman LK, Martin Půta. Byl
připraven zajímavý program i mimo místo setkání. Přijeli i hosté z ústředí, ale také
z Polska. Nově zvolený zástupce krajského Aktivu je ZH br. Jiří Halíř z Liberce. Další setkání
má být v Oldřichově na okrese Česká Lípa. Na úrovni okresu bude setkání ZH opět na
podzim (v listopadu) a o pořádání projevili opět zájem hasiči z Vysokého nad Jizerou.
Br. Bachtík požádal, zda by mohly sbory nahlásit na OSH, komu chtějí z členů udělit
medaili k výročí republiky (pouze jméno a sbor). Je to kvůli tomu, aby se nedublovalo
udělení ze sboru a z okresu.
Ad 8) Br. Mašek dále informoval o Radě soutěží na kraji. Na krajském kole se podílí i
pivovar Litovel dodáním limonády a nealkoholického piva. Pivovar dodá i stánek. My
musíme zajistit umístění reklamy a uvedení pivovaru v hlášeních na stadionu. Je za to
odměna 20.000,- Kč Měly by být i nové průkazky rozhodčích, kde se budou evidovat i
jejich aktivity.
Ad 9) Br. Starosta informoval o hodnocení grantů na LK. Vrátil se k připomínce ses.
Slavíkové. Letos poprvé kraj přistoupil ke krácení dotací kvůli nesplnění všech povinností
sborem. V šesti případech na našem okrese bylo zjištěno, že sbory nemají v pořádku účetní
závěrku na rejstříkovém soudu a v těchto případech došlo ke krácení bodů a krácení
dotace. Je opravdu potřeba si na toto dávat pozor! Na okresním kole Plamenu byla
přítomna i statutární náměstkyně hejtmana Ing. Volfová Jitka z Libereckého kraje. Byla
udivena množstvím soutěžících a přislíbila podporu v nadcházejícím roce – okres by rád
pořídil nové překážky.
Ad 10) Vyhodnocení PO očima dětí: Za omluveného br. Houžvičku informoval br. Bachtík –
z okresu se účastnilo 259 dětí. Vyhodnocení proběhlo radou prevence (10 kategorií).
V rámci kraje to pak bylo 754 dětí v 11 kategoriích. Podařilo se uspět i v rámci kraje a
několik prací z našeho okresu postoupilo do republikového kola. Krajské i okresní kolo je
vypořádáno, ceny předány.
Ad 11) Diskuse:

Br. Starosta – je potřeba řešit uložení překážek, byla avizována výpověď z prostor na Hrubé
skále. V garáži máme ještě materiál z dřívějších prostor kanceláře OSH. Nikdo o něj
neprojevil zájem i přes opakovanou inzerci….
VV schvaluje jednohlasně likvidaci dožilého majetku z garáže ORH a
pověřuje revizní komisi zajištěním patřičné administrativy kolem této operace.

Br. Starosta:
•

•
•

je uzavřen seznam sborů, které chtějí vyfotografovat prapor. Realizace proběhne
po krajském kole PS. Fotografovat bude ses. Nutilová. Informace půjdou do sborů
emailem.
Ohledně pohřbů byl zaslán dotaz do Prahy, dosud bez jakékoli odezvy.
Je ostudou, když členové reprezentují sdružení ve vycházkovém stejnokroji, který je
ušpiněný nebo potrhaný. Je povinností člena tento stejnokroj udržovat v čistotě.

Br. Miksánek: Při pohřbech by měl vše kolem obřadu (účasti hasičů na něm) řešit místní
sbor ve spolupráci s okrskem (třeba i řeč, čestnou stráž apod.) Je toto potřeba kvůli
důstojnosti posledního rozloučení. Hází to pak špatné světlo na celé sdružení.
Br. Vejnar: Všechno řešit vždy po domluvě s pozůstalými. Jinak poduška na vyznamenání
je hotová a během několika týdnů bude komplet k možnému využití
Br. Jindřišek: naše účetní říká, že vše hlásí přímo na soud, takže to už na okres dávat
nemusí….
Ses. Slavíková – na www.justice.cz lze zkontrolovat, co jste na soud dodali…… My tu máme
pouze to, co odevzdáváme za celý okres.
Br. Doškař: jak se postupuje, pokud družstvo odjede z okrskové soutěže třeba po jedné
disciplíně a do dalších nenastoupí? U nás případ, kdy si odběhli jen útok na ostatní
nenastoupili. I tak jim to stačilo na umístění…..
Br. Mašek – bohužel pravidla na takovýto případ nepamatují. Mělo by se řešit na úrovni
okrsku a neumožnit umístění takto se chovajícím družstvům.
Br. Miksánek: Mám výhrady ke kalendáři soutěží. Opět se potkávají soutěže dětí a okrsky
s pohárovými soutěžemi.
Br. Bachtík : U okresního poháru se snažíme, aby to nekolidovalo, i když letos to v jednom
případě bylo. U různých lig to ale neovlivníme.
Br. Mašek: Je taky na sboru, co má jako prioritu a věřím, že se dá vše i při kolizi termínů
domluvit tak, aby se stihlo třeba i obojí….
Br. Vejnar: postupové soutěže by měly mít prioritu.
Br. Starosta: pro příští rok se to pokusíme ještě dopilovat.

Br. Vytina: jak to bude v okresním kole? Bude u žen okno a bude se používat přetlakáč?
Br. Mašek: ženy budou mít okno a útoky se jdou bez přetlakového ventilu.
Br. Jindřišek: stroj bude nastartovaný?
Br. Mašek: Na okrese bude stroj nastartovaný.
Br. Jindřišek: špatný start = diskvalifikace?
Br. Mašek: Toto ještě musí sbor rozhodčích před soutěží upřesnit. Bude dáno jako
informace při nástupu před soutěží.
Br. Vejnar: platíme zde vodné? Protéká záchod!
Br. Starosta: vodné je součástí nájmu, na závadu jsme upozornili majitele objektu.

Ad 11) Jednání ukončil starosta v 17:10 hodin.

Zapsal: Jiřička Ladislav

