
ZÁPIS Z 1. AKTIVU STAROSTŮ OKRSKŮ 

Konaného dne 18. 6. 2020 v Domě hasičů v Jevíčku od 17:00  

 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Program: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Představení starostů okrsků a předsedů komisí 

4) Registrace do rejstříku sportu 

5) Ocenění 

6) Diskuse 

7) Závěr 

 

Vlastní jednání: 

1) Schůzi zahájil starosta OSH Jan Soural, přivítal přítomné i hosty.  

2) Pro veškeré zápisy OSH je zapisovatelkou Hana Flídrová, ověřovateli tohoto zápisu byli 

určeni Stanislav Jachan a Milan Řezník. 

3) Noví i pokračující starostové okrsků představovali sebe, své okrsky a do kterých oblastí 

patří dle rozdělení na volebním Shromáždění. Účastníci se mohou lépe orientovat 

v novém složení vedení OSH také dle zápisu VV ze dne 26. 5. 2020, kde naleznou 

složení VV a přidělené oblasti působnosti. Také se seznámí s novými členy a jejich 

svěřenou působností. 

4) Problematiku registrace sborů má pod patronací Jan Bidmon, člen VV. Od roku 2020 

musí zápis do rejstříku sportu provést přímo SDH, nelze už vkládat údaje hromadně 

prostřednictvím SH ČMS. Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu 

věku a trenéry (tj. vedoucí kolektivů MH). Pro usnadnění zápisu slouží zestručněný 

manuál – „Jak na rejstřík sportu“. Termín registrace není stanoven, ale doporučuje se 

co nejdříve. 

5) Bylo předáno ocenění zasloužilým funkcionářům dle návrhů, které schválil VV OSH 

26. 5. 2020. 

6) Diskusi zahájil starosta OSH, který upozornil na změnu stanov, které bude schvalovat 

sjezd, jež proběhne v odloženém termínu 12. 12. 2020. Účastníky seznámil 

s připravovanými novými stránkami OSH Svitavy. Pavel Uher seznámil přítomné 

s restartem OLS, která bude probíhat jako jednotlivé pohárové soutěže sborů, podal též 

informace o jednáních s OSH Svitavy. Upozornil na dodržování platných vládních 

předpisů. Pořadatel, tzn. příslušný sbor, bude muset uchovávat přihlášky družstev do 

soutěže. Na přihlášce musí být telefonní číslo vedoucího daného družstva. Bez tohoto 

údaje nebude tým do soutěže připuštěn. Toto opatření je z důvodu dohledávání při 

případné nákaze koronavirem. Bude též nezbytná desinfekce. OLSM proběhne též 

formou pohárů jednotlivých sborů. Ivan Havel informoval, že podzimní kolo Plamenu 

ZPV bude na Smolenské přehradě v Jevíčku a proběhne podle nové organizační 

směrnice dle časového harmonogramu (Chrudim). Pavel Říha potvrdil, že MČR TFA 

bude 10. 10. 2020 ve Svitavách. Starosta Soural upozornil, že do 30. 6. 2020 musí být 

vloženy do systému výroční zprávy sborů za rok 2019. Ing. Dvořák zběžně informoval 



o pojištění a příští aktiv bude věnován tématu pojištění. Budou přizváni kompetentní 

hosté z různých pojišťoven. Registrovaní sportovci budou pojištění z Unie sportu – 

NSA i pro mezinárodní využití. 

7) Starosta OSH poděkoval přítomným za účast, SDH Jevíčko za organizaci a schůzi 

ukončil. 

 

Zapsala:   Hana Flídrová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Stanislav Jachan  …………………………….. 

 

    Milan Řezník   …………………………….. 

 

Starosta OSH Svitavy: Jan Soural   …………………………….. 


