
Zápis z jednání VV dne 19.10.2022 ve Svitavách 

 

1. Schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání 

3. Informace ze setkání ZH ve Svitavách 

4. Zhodnocení soutěží a lig roku 2022 včetně Superpoháru  

5. Příprava shromáždění představitelů sborů  

6. Příprava výročních valných hromad sborů a okrsků 

7. Setkání k 50 letům založení hry PLAMEN 

8. Schválení vyznamenání 

9. Připomínky od členů, sborů a okrsků 

10. Různé, diskuse 

11. Závěr 

 

Ad1) Program byl schválen a ověřovateli zápisu byli schváleni Luboš Buchta a Jakub Paulíček 

Ad2) Doprava na MČR PS v Pardubicích proběhla dle plánu, bylo tlumočeno i poděkování od 

starostky SH ČMS za zdařilou akci. Původně zamýšlená skupina na změnu www stránek se zatím sestává 

ze dvou členů 

Ad3) Setkání ZH bylo ze všech stran hodnoceno velmi dobře a to jak od účastníků, tak i od 

organizátorů. Bohužel ceny všech vstupů se neustále zvyšují. 

Ad4) OLSy bude vyhlášená 5.11. Bylo by dobré více zpropagovat OL mládeže. Na poslední soutěži 

v Mladějově nebyly předány poháry a tak se uvažuje o termínu v zimní přestávce kde by se předali. 

Termíny příštího roku je třeba nahlásit do 6.11. aby se daly zapracovat do kalendáře soutěží, který chce 

OSH zveřejnit na shromáždění představitelů. 

Ad5) Shromáždění proběhne 12.11. v 10 hodin v kulturním domě v Březové nad Svitavou. Cena za 

občerstvení musí být maximálně do 150 Kč za osobu. Je třeba projednat zvýšení členských příspěvků 

vzhledem ke zvýšení odvodů na ústředí do Prahy. 

Ad6) VVH sborů a okrsků budou probíhat dle stejných pravidel jako v předchozích letech. Je třeba 

vysvětlit všem povinné zřízení datových stránek. Prostřednictvím nich se následně bude podávat i 

daňové přiznání, výkazy zisků a ztrát a vyřizovat komunikace se státní správou. 

Ad7) Byla dohodnuta doprava na krajské setkání u příležitosti 50. výročí hry PLAMEN v Ostřetíně 

Ad8) Všechna předložená vyznamenání byla schválena. Byly urgovány dvě vyznamenání chybně 

zařazené KSH. 

Ad10) Byl schválen příspěvek na opravu požárních stříkaček PPS 12 pro sbory Pomezí a Bystré ve výši 

5000 Kč, které se používají při soutěžích mladých hasičů. Příští rok pořádá naše OSH krajskou soutěž 

dorostu a to 17.6.2023 na stadionu v Litomyšli, místo na Superpohár 14.10.2023 zatím nebylo vybráno. 



Zapsal   Jiří Bílek 

 

Ověřil  Luboš Buchta  ………………………………………………………………. 

 

 

  Jakub Paulíček  ………………………………………………………………. 

 

 

Starosta OSH Jan Soural  ……………………………………………………………….  


