Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného v prostorách OSH Semily dne 3.6.2019
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů
2. Zápis z minulého jednání
3. Schválení navržených vyznamenání
4. Zpráva o hospodaření OSH
5. Seznámení s průběhem soutěží
6. Zasloužilí hasiči
7. Shromáždění delegátů SDH okresu Semily v roce 2020
8. Nadace na podporu hasičského hnutí
9. Diskuse
10. Závěr

Ad 1) Přítomné přivítal br. starosta Arnošt Černý. Seznámil členy VV s navrženým
programem. Určil zapisovatelem jednání br. Jiřičku a za ověřovatele jednání navrhl br.
Hýbla a br. Jindřiška.
VV schválil program a ověřovatele zápisu
Ad 2) Br. Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV.
VV vzal zápis bez připomínek na vědomí.
Ad 3) Br. Bachtík seznámil VV s návrhem vyznamenání, které OSH obdržel ke schválení
nebo doporučení do doby dnešního jednání. Všechny návrh jsou zdůvodněné a splňují
podmínky Statutu vyznamenání SH ČMS.
VV schválil udělení nebo doporučení vyznamenání dle předloženého návrhu.
Ad 4) Sestra Slavíková seznámila VV se stavem hospodaření OSH v současné době. OSH
hospodaří dle schváleného rozpočtu. Proběhlo školení vedoucích mládeže, školení
rozhodčích, okresní kolo Plamenu a soutěže dorostu. OSH obdržel již dotaci na provoz od
LK. Jsou přislíbeny dotace z MV. Mírně klesla podpora Pivovaru Litovel. Podařilo se zlevnit
diplomy na okresní soutěže dětí. Díky br. Hanouskovi z Bukoviny. OSH bude mít na své
soutěže své vlastní diplomy. To zlevní náklady.
Další úspory se podařilo dosáhnout na stravě mládeže při okresním kole. Ušetřilo se cca
11.000,- Kč. Za toto poděkoval br. Bachtíkovi br. starosta.
VV vyslovil poděkování br. Jiřímu Hanouskovi za tvorbu vlastních diplomů.

Ad 5) Seznámení s průběhem soutěží:
Br. Štěpánek: Okresní kola mládeže a dorostu proběhla v Poniklé. Vše bez úrazů a
připomínek. Poděkování hostitelskému sboru a rozhodčím. Proběhlo soustředění dorostu
v Turnově. Organizoval br. Karel Čermák. Účastnilo se kolem 80 dorostenců a dorostenek.
12. října se připravuje Závod hasičské všestrannosti v Čisté u Horek.
VV děkuje br. Karlu Čermákovi ml. za uspořádání této akce.
Br. Bachtík: V Držkově se uskutečnil turnaj Přípravek. Okres Semily reprezentovaly
Pelešany.
Br. Mašek: Rozběhl se Pohár OSH. Jsou odběhnuta dvě kola a další budou v červenci. 22.
června se připravuje Okresní kolo soutěže v Požárním sportu. Bude v Turnově. Zatím se
stále řeší technická četa a občerstvení. Rozhodnuto v těchto věcech bude příští týden.
Br. Bachtík: Poděkování Katce Malé, sboru rozhodčích, Pavlu Štěpánkovi, Katce Slavíkové a
hasičskému sboru v Poniklé včele s Tomášem Klikorkou za organizaci a zajištění soutěží –
bylo tam 555 dětí!
Br. starosta: Krajské kolo Plamenu je více méně zajištěno, Domluvené je zázemí, technická
četa se složí na místě.
Ad 6) Br. Vejnar informoval o aktivitách Zasloužilých hasičů. 24. května proběhlo krajské
setkání v Novém Oldřichově (ČL). Účastnilo se 8 ZH z okresu Semily. Účastnila se starosta
KSH, dále náměstkyně hejtmana Jana Volfová, ředitel HZS, ÚO ČL. Bylo zhruba 60
účastníků. Příští setkání by mělo být v okrese Liberec.
Br. Vejnar rovněž připomněl blížící se sjezd českého hasičstva spojený s volbami na všech
stupních sdružení.
Dále poděkoval ses. Nutilové a br. Hanouskovi za zdokumentování hasičských praporů
okresu Semily.
Otevřel otázku okresního setkání ZH. Mělo by se uskutečnit na podzim v Mašově. Na
podzim je více akcí ZH, tak aby nedošlo k termínové kolizi.
Ad 7) Shromáždění delegátů SDH okresu Semily v roce 2020. Shromáždění (dříve
konference) by mělo proběhnout v sobotu 28.3. 2020. Předpoklad je účast cca 160 lidí.
Místo jednání bude upřesněno pro prověření kapacitních možností na podzimním jednání
VV OSH Semily.
VV schvaluje termín shromáždění delegátů na sobotu 28.3.2020
VV navrhuje shromáždění starostů následující klíč k účasti: do 100 členů – 1 delegát za
sbor, nad 100 členů – dva delegáti za sbor. Doporučena účast žen, zvláště u vícečlenných
delegací.
VV schvaluje složení přípravného výboru tohoto shromáždění delegátů ve složení: bři.
Černý, Doškař, Miksánek, Vejnar, Bachtík, Štěpánek a ses. Slavíková.

Je rovněž avizováno, že krajské shromáždění by se mělo uskutečnit 25.4.2020 v Poniklé.
Ad 8) Nadace na podporu hasičského hnutí – naše krajské sdružení požádalo OSH o
podporu Nadace pro rozvoj hasičského hnutí. Jednalo by se o příspěvek ve výši 7.000,Kč/rok. Vychází to na 1,- Kč/ člen v okrese Semily. Tato nadace podporuje hasičské hnutí,
mj. přispívá na pořízení praporů a mapování hasičských dějin.
VV schvaluje poskytnutí příspěvku dle předloženého materiálu.
Ad 9) Diskuse:
Bratr starosta informoval o grantech Libereckého kraje. Přestože se to neustále opakuje,
došlo i letos k pokrácení nebo neposkytnutí dotační podpory sborům, které nemají vše
v pořádku. Na okrese Semily se jedná o Martinice, Bukovinu u Čisté, Škodějov a Svojek.
Starosta opět upozorňuje, že i zanedbání takové povinnosti, jako je včasné roční hlášení,
hlášení o majetku apod. už nyní vede ke ztrátě finanční podpory.
Br- Bachtík – díky sponzoru, kterého sehnala ses. Katka Slavíková, máme dva nové stánky
jako stanoviště rozhodčích na soutěžích (3x3 m). nyní by měl přispět pivovar Litovel na
soutěž částkou 9.900,- Kč. Br. Bachtík proto navrhuje tyto prostředky použít na nákup
dalšího stánku.
VV schvaluje použití výnosu z daru pivovaru Litovel na nákup nového stánku 3x3m.
Br. Tomeš: setkání ZH se moc nepovedlo. Lidí bylo málo, prohlídka byla bez fundovaného
výkladu, sál byl špatně ozvučen….
Br. Vejnar: Na ČL byl i to úspěch….
Br. Koželuh: Na ČL je vše problém….
Br. Vejnar: příští setkání ZH bude v Liberci.
Br. Jindřišek: V Poniklé je tartanová dráha. Běhat na ní je pro děti velký zážitek. Bylo by to
lepší, než běhat na hřišti….
Br. Štěpánek: V takovém počtu účastníků, jaký tam byl, se to nedá v Poniklé uspořádat na
tartanu, prostě se tam nevejdeme…

Jednání ukončil br. starosta v 17:00 hodin. Popřál všem hezké léto, sportovní úspěchy a
pokud možno bez úrazů.

Zapsal: Jiřička Ladislav

