Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného dne 16.9.2019 v prostorách OSH Semily
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
zápis z minulého jednání
schválení navržených vyznamenání
zpráva o hospodaření OSH
Hodnocení soutěží
Zasloužilí hasiči
Příspěvek starosty
Diskuze
Závěr

Jednání zahájil br. starosta.
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. Koželuha a br. Maška.
VV schválil navržené ověřovatele zápisu jednohlasně.
Ad 2) Bratr Jiřička přečetl zápis z minulého zasedání VV.
K zápisu vznesl připomínku br. Pavel Vejnar. Setkání ZH na českolipsku nebylo zas tak špatné. Náš
zápis četli po celé republice a není to vhodné takto kitizovat….
Reagoval br. Tomeš: Kritika setkání ZH na českolipsku zněla z více stran. Snad můžeme vyjádřit svůj
názor….
Br. Bachtík informoval, že stánek z financí od pivovaru Litovel nebyl pořízen, protože stále nemáme
uhrazené finance od tohoto subjektu, budou snad do konce roku. Nový stánek ale pořízen je, daroval jej
Petr Pěnička.
VV vzal zápis s vyslovenými připomínkami 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 splněna posloupnost dle
Statutu.
VV jednohlasně schválil předložené návrhy na vyznamenání aktivních členů ve sborech.
Ad 4) Sestra Slavíková přednesla informace o hospodaření OSH. Držíme se schváleného
rozpočtu. Probíhá vyúčtovávání dotací. Požádala dále o dodání startovních listin i
z okrskových a pohárových soutěží. Vyčtou se z nich hasičtí sportovci a má to vliv na dotace
od MŠMT. Požádala rovněž o informaci do sborů, aby správci členské základny toto upravili
(zda je člen aktivním sportovcem) i v evidenci členů na internetu a to do konce měsíce
listopadu.
VV vzal informace hospodářky na vědomí.
Ad 5) Bratr starosta poděkoval za hladký průběh soutěží všem, kdo se v tom nějak
angažovali..
Bratr Štěpánek informoval o dětských soutěžích. Poděkoval sborům, které zajišťovaly krajské
kolo Plamenu a dorostu. Poděkování též stanici HZS Turnov.

Na republice se ukázali především dorostenci a dorostenky s umístěním v první dvacítce mezi
jednotlivci.
Připravuje se podzimní kolo – závod hasičské všestrannosti – v Čisté a jarní kolo Plamenu
pak by mělo být v Košťálově. Jarní kolo dorostu potom v Poniklé na tartanové dráze.
Možná dojde v roce 2020 k posunu termínu krajského kola Plamenu kvůli hasičským
slavnostem v Litoměřicích. Tím by došlo i k posunu okresního kola.
Br. Štěpánek dále poděkoval br. Bachtíkovi a ses. Slavíkové – daří se získávat na mládež
sponzory. Jde o nákupy nebo příspěvky na drobnější sportovní vybavení.
Dále přednesl námět na pořízení 3 ks lávek pro sportovní soutěže. Drobný materiál se daří
získávat prostřednictvím sponzorů, ale takovéto velké věci si bude muset OSH pořídit samo.
Potřeba vzrůstá, aby se dodržel standart a regulérnost disciplín.
Br. Mašek informoval o okresním, krajském i republikovém kole v požárním sportu.
Obrovský úspěch mužů z SDH Bozkov – král útoků na republice, celkově 5. místo. Vynikající
výkon žen z SDH Poniklá - 2. místo.
Br. Mašek si stěžoval na komunikaci s rozhodčími – emailová komunikace prakticky selhala!
Naštěstí se podařilo nakonec rozhodčí na našich soutěžích obsadit.
Dále poděkoval za zajištění zázemí, technické čety a občerstvení na okresním kole
Další informace se týkala Poháru OSH. Letošní ročník byl ukončen ve Škodějově. Proběhlo 7
soutěží. V ženách zvítězil Bozkov A, před Želechy a Tuhaní. V mužích Bozkov A před
Škodějovem a Želechy. Bylo předáno rovněž ocenění br. Bělonohému .- rozhodcoval 13
ročníků soutěže !!
Br. Bachtík informoval o průběhu „Soptíka“. Na vyhodnocení se bude zvát 47 dětských
družstev. V sezóně byla účast ještě větší – 32 mladších a 27 starších kolektivů! Soutěž je
dotována Libereckým krajem částkou 25.000,- Kč, vlastní zdroje činí 23.000,- Kč, od HVP
4.000,Ad 6) Br. Vejnar. V srpnu zemřel br. Kudrnáč. Má mu být předán titul Zasloužilý hasič. Nyní
tedy IN MEMORIAM. V září zemřel br. Švec. VV uctil jejich památku ve stoje chvílí ticha.
Bude potřeba zajistit důstojné předání vyznamenání rodinným příslušníkům.
V Mašově se 15. listopadu 2019 od 15:00 hodin pod patronátem náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje, ing. Jany Volfové, uskuteční setkání ZH a dlouholetých funkcionářů
okresu Semily. Přípravy standartním způsobem. Nejpozději do konce října nahlásí okrsky
jména účastníků, které následně OSH poštou obešle pozvánkou. Dopravu zajistí okrsky.
K setkání přednesl informaci br. Hruša. Je domluveno vystoupení dětí ze školy, pěvecké
vystoupení dětí a mažoretky. Je zajištěná i hudba a občerstvení.
VV vzal informace o přípravách setkání ZH na vědomí.
Ad 7) Br. starosta informoval o setkání starostů OSH v Senátu ČR na pozvání p. senátora
Nytry. Příští takovéto setkání by mělo být s vedoucími rad mládeže.
Br. starosta dále navrhl rozšířit nákup tří kusů lávek ještě o nákup domečku. Celkové náklady
by se vyšplhaly na cca 150.000,- Kč.
VV navrhuje shromáždění starostů SDH okresu Semily odsouhlasit v rámci
rozpočtu OSH na rok 2020 nákup překážek.
Ad 8) Diskuse:

Br. Mašek: bude Pohár OSH i v příštím roce?
VV OSH schvaluje uspořádání Poháru OSH Semily v roce 2020. Rozpracování soutěže
ukládá Radě velitelů.
Br. Bachtík: Soptíkův pohár by měl v roce 2020 zůstat na 6. soutěžích.
Br. starosta: Není nosný pořadatel pro okresní kolo v PS v Turnově v roce 2020. Upozorňuje
na tuto skutečnost už nyní dlouho dopředu.
Br. Jiřička: Bylo by dobré iniciovat změnu stanov. Neměla by se opakovat situace po úmrtí
starosty sdružení. Stát se může cokoli, nejen s přihlédnutím k věku, ale i rizikům v dopravě
apod. Věci, které se tehdy děly vrhají špatné světlo na sdružení a přitom by se to dalo určitě
snadno ošetřit ve stanovách delegací pravomocí na náměstka, případně delegací pravomoci
volby starosty na starosty OSH v takovémto případě. Mělo by se na to pamatovat a připravit
změnu stanov do sjezdu v příštím roce.
Br. starosta – vznesu dotaz na shromáždění starostů. Určitě by se neměla tato situace
opakovat.
Br. Jindřišek – informoval o republikovém kole v PS. Byly to krásné závody po všech
stránkách. Bozkovským mužům se podařil nádherný útok. Dařilo se Poniklé, kde opět
bodovala ses. Jiroušová a také ses. Butulová. V Saratově se uskutečnilo MS v požárním
sportu. Účastnila se 3 děvčata z Poniklé. Ses. Butulová zde získala bronz na 100 m překážek.
Br. Tomeš – ještě ke krajskému setkání ZH: mám zkušenost z jičínska. Tam nemají okresní
setkání. Mají ale vícedenní setkání v rámci kraje. Funguje to tam ale úplně jinak, ti lidé se
znají. V našem kraji se prakticky neznáme a za těch pár hodin setkání se žádné vazby
nenaváží, sedíme pospolu po okresech, kde se známe….
Ad 9) Jednání ukončil starosta v 17:00 hodin
Zapsal: Jiřička
Ověřovatelé: Koželuh, Mašek

