
Z Á P I S č.2  ze zasedání VV OSH SVITAVY   konaného dne 26. 8. 2020 v kanceláři OSH 

                      Od 15.30 hod 

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu. 

Program:        1) Zahájení 

                         2)Ustanovení ověřovatelů zápisu 

                          3)Rozdělení dotací a jejich schválení na činnost mládeže 

                          4)ZPV v Jevíčku – schválení financí na občerstvení dětí 

                          5)TFA – MČR  Svitavy 

                          6)ZH – prověření účasti na krajské setkání 

                          7) Diskuze 

                           8)Závěr 

 

Vlastní jednání: 

1) VV OSH zahájil starosta OSH Svitavy Jan Soural a přivítal všechny přítomné. 

 

2) Ověřovateli zápisu, který provede Hana Flídrová, byli ustanoveni Pavel Říha a Luboš Buchta. 

 

3) Výkonný výbor schválil rozdělení dotací dle rozpisu ORM, jednotlivé sbory a částky jsou v zápisu 

z jednání ORM. Je nutné dodržet termín vyúčtování do 30. 9. 2020! 

 

4) Výkonný výbor schválil částku 60 Kč/ účastník na ZPV, který se koná 17. 10. 2020 v Jevíčku 

Dále byla schválena částka na školení vedoucích na občerstvení ve výši 70Kč/účastník, které bude 

11. 9. 2020 v Jevíčku. Peníze budou použity z dotace na vzdělávání. VV také doporučil v rámci 

vzdělávání pořídit pro děti „Pexeso“ s topografickými značkami. 

 

5) O průběhu příprav na MČR TFA ve´Svitavách informoval Pavel Říha. Technickou četu má na starosti 

Miroslav Vacek, který má možnost o pomoc požádat jednotlivé sbory. 

 

6)Krajské setkání ZH má pořádat v letošním roce okres Ústí nad Orlicí 7.11. ve Vermeřovicích. 

Starosta pověřil garanty průzkumem o zájem se zúčastnit jednotlivých ZH vzhledem 

k epidemiologické situaci. Garanti podají zprávu o účasti jednotlivých ZH na OSH do 5. 9. 2020. 

 

7) V diskuzi starosta Soural informoval, že OSH obdrželo „nový“ automobil, také o nové časomíře.  

Dále byla dobře hodnocena Junior univerzita. Opět byla diskutována NSA – registrace sportovců.  

Josef Bidmon kritizoval neinformovanost sborů o dění v OS, Garanti oponovali, že přes starosty 

okrsků upozorňují na nutnost sledovat stránky OSH,kde se Sbory ze zápisů odborných rad nebo VV 

dozvědí vše potřebné!  Z pohledu jednotlivých garantů není technicky možné osobně navštěvovat 

všechny sbory v o blastech. Uvedeme příklad na největší oblasti OSH: Litomyšlsko má 4 okrsky, 39 

sborů (1866 členů). V době internetu je nezbytně nutné využívat plně stránek OSH či KSH. Proto si  

myslíme, že kritika sborů je neopodstatněná a po kritice starosty KSH rádi uvítáme návod z jiných 

okresů jak to dobře dělat. 

Dále se projednávala doprava na Shromáždění delegátů 5. 9. 2020 v Českých Heřmanicích. 



8)Starosta OSH poděkoval všem za účast a zasedání VV ukončil. 

 

Zapsala: Hana Flídrová 

Ověřovatelé zápisu:  Pavel Říha ………………………………………….  Luboš Buchta…………......................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


