
Z Á P I S z jednání 3.VV OSH Svitavy ze dne 23.9.2020 od 15.30 hod v kanceláři OSH SY: 

 

Program:   1) Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                    2)Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

                    3) Zhodnocení soutěží a lig roku 2020 

                    4) Setkání ZH a nositelů ŘSF 

                    5) Příprava Shromáždění představitelů sborů 

                    6)Příprava MČR TFA 2020 

                    7) Z P V 2020 

                    8) Vzdělávání zdravotníků 

                    9) Prodej vozidla Octavia 

                    10) Příprava výročních valných hromad sborů a okrsků 

                    11) Schválení vyznamenání 

                    12) Připomínky od členů, okrsků a sborů 

                    13) Různé 

                    14) Závěr 

 

 

Vlastní jednání: 

1) Starosta OSH Jan Soural přivítal přítomné a zahájil jednání. Program jednání byl schválen. 
Ověřovateli zápisu, který provede Hana Flídrová, byli ustanoveni Irena Švihká a Miroslav 
Vacek. 

2) Bylo zkontrolováno plnění úkolů z minulého jednání, bez připomínek.        

3)  Zhodnocení soutěží a lig provedl Ivan Havel spolu se starostou OSH a místostarostou, který 

má v gesci soutěže. VV vzal na vědomí diskvalifikaci družstva Hartmanic kategorie veteráni. 

Na jednání Rady OLS VV pověřil účastí J. Sourala, I. Havla, Miroslava Vacka. 

4) VV a Aktiv ZH nedoporučil účast na krajském setkání ZH, které má pořádat OSH Ústí nad O. 

Byl pověřen starosta OSH Jan Soural k jednání se starostou OSH Ústí nad Orlicí. 

5) Přípravy na Shromáždění představitelů sborů se zatím odkládá s ohledem na opatření kvůli 

COVIDU 19 až na jaro 2021. Pro zlepšení komunikace se sbory navrhuje starosta diskuzi na 

úrovni okrsků se zástupci vedení OSH. 

6) Vedoucí krajské hygienické stanice Pardubice zatím souhlasí s konáním MČR FTA za dodržení 

všech nařízení a opatření. Ještě před konáním přijedou na jednání do Svitav představitelé 

Ústředí SHČMS. 

7) Přípravy na ZPV v Jevíčku nadále pokračují. Soutěž se bude konat systémem „Chrudim“. Dle       
hygienické epidemiologické situace bude upřesněno. Rozhodujícím pro konání bude aktuální                   
epidemiologické opatření k 10.10.2020. 



8) Na popud vedoucí mládeže SDH Desná předložil VV vedoucí ORM Ivan Havel návrh na vzdělávání 

zdravotníků, především pro kolektivy mladých hasičů, ale i sbory. S ČČK byla za školení 

dohodnuta částka1600 Kč za účastníka. Havel navrhl, aby 1000 Kč uhradilo OSH a 600 Kč buď 

sbor nebo sám účastník. VV OSH tento návrh schválil. Vedoucí ORM   obešle sbory s touto 

nabídkou a přibližným termínem konání (11-12 2020) na Desné. 

9) VV OSH schválil odprodej nepotřebného automobilu Octavia r. v. 2001 . 

10) Podle pokynů Ústředí SHČMS mají probíhat přípravy výročních valných hromad sborů a            

okrsků standartním způsobem, tj. VVH sborů od 1.12.2020 do 31.1.2021 a následně VVH okrsků 

do 28.2.2021 a to dle epidemiologické situace. 

11) Návrhy na vyznamenání byly schváleny a u některých též výjimky (např. vzhledem k věku) 

12) Náměstek Vacek konstatoval, že pro konání MČR TFA je nezbytné rozhodnutí Ústředí SHČMS          

jako pořadatele mistrovství. Jan Bidmon upozornil, že NSA zveřejnila možnost žádat o dotaci Můj         

klub od 15.10.2020 do 9.11.2020, zatím nejsou zveřejněny žádosti ani podmínky! Hana Flídrová         

komentovala pomoc pro kronikáře sborů a okrsků ze strany ORHM a CHH Přibyslav, která je 

nulová. Podle informací náměstka SH ČMS pro vzdělávání do konce roku bude potřebný manuál 

CHH hotov. 

13) Ing. Dvořák informoval přítomné o hospodaření HVP. 

Jan Bidmon informoval, že jsou vypsány propozice na soutěž Požární ochrana očima dětí na rok 

2021. 

14) Starosta OSH Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání VV ukončil. 

 

      Zapsala:                       Hana Flídrová 

 

      Ověřovatelé zápisu:  Irena ŠVIHKÁ…………………………………………… 

    

                                            Miroslav Vacek ………………………………………. 

 

    Starosta OSH SY            Jan Soural        …………………………………………  


