
Zápis ze zasedání VV OSH ze dne 11. 8. 2021 v 15:00 v kanceláři 

OSH Svitavy 

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

4) Setkání ZH, udělení titulů 

5) Školení vedoucích mládeže, schválení rozpočtu školení 

6) Podzimní soutěže a rozpočty 

7) TFA 

8) Různé, diskuze 

9) Závěr 

Vlastní jednání: 

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

2) VV schválil program jednání. Zapisovatelkou byla stanovena Hana Flídrová, 

ověřovateli zápisu František Kozlovský a Irena Švichká. 

3) Byly zakoupeny vysílačky v počtu 12 ks. Byl zakoupen vozík na časomíru za 40.051 

Kč (starosta Jan Soural doplatil 51 Kč, aby částka nebyla přes schválených 40.000). 

Byly také zhotoveny bannery a již jsou využívány. Občerstvení na MČR TFA bude 

vyřešeno přes síť občerstvení „Na náměstí“. 

4) Setkání ZH by mělo proběhnout na okrese Ústí nad Orlicí 18. 9. 2021 v Horním 

Třešňovci ve venkovních prostorách. 

5) O školení vedoucích informoval Ivan Havel. Mělo by proběhnout 1.-2. 10. 2021 na 

Jitřence (Balda) za účasti cca 70 lidí. Rozpočet školení byl schválen takto: 280 Kč/osoba 

na stravu a 150 Kč/osoba na ubytování (pronájem areálu). Školení rozhodčích – noví za 

2 roky. 

6) Superpohár – nominace: vítězové lig, vítězové PÚ Plamen (Široký Důl, Lubná), 

dorostenci z Pomezí a dorostenky z Kamence. ZPV se uskuteční 23. 10. 2021. Zatím se 

neví o jakou variantu půjde – dle epidemiologické situace. Při změnách situace se bude 

orientovat dle rozpisů časového harmonogramu. Cena občerstvení byla schválena takto: 

70 Kč soutěžící, 100 Kč rozhodčí. Celková cena bude doložena prezencí. 

7) TFA – o finišujících přípravách informoval P. Říha. Upozornil na komplikaci v podobě 

výstavy fotografií ve fabrice. 

 

 

 

 

 

 



8) Za HZS v diskuzi vystoupil plk. Jedlička. Upozornil na další kolo školení na dýchací 

techniku a na nutnost používání MS pneu, všechna auta musí být přezuta – jinak nesmí 

na silnici. Upozornil také na výběrové řízení na pozici strojníka pro stanici v Moravské 

Třebové, nutnost řidičského průkazu sk. C a ostatních dovedností, třeba plavat. Byla 

schválena nominace Michala Hotaře do ÚORM. Schválena byla také faktura za 

shromáždění ve Vrážném ve výši 4.125 Kč. 13. 11. 2021 proběhne shromáždění 

představitelů sborů v Jedlové. V řešení je také hledání pořadatelství jarního a 

podzimního kola PLAMEN a stále není dořešen zpětný příspěvek do sborů. Je nutné 

dořešit vzájemnou komunikaci mezi OSH, garanty, starosty okrsků a starosty sborů. 

Dořešit se musí také přístup do centrální evidence. 

9) Starosta na závěr jednání poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Další termíny VV 

OSH: 29. 9. 2021 v 15:30 a 3. 11. 2021 v 15:30. 

 

Zapsala:   Hana Flídrová 

Ověřovatelé zápisu:  František Kozlovský  ………………………… 

 

    Irena Švichká   ………………………… 

 

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


