SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OSTRAVA

V Ostravě, 5.3.2021

ZÁPIS

ze zasedání výkonného výboru OSH Ostrava
konaného dne 4. března 2021 - on-line
Přítomni:
Ostatní:
Omluveni:
Neomluveni:

Tomáš Lefner, Ladislav Čabla, Tomáš Zdražila, František Chvíla, Lucie Svobodová, Jan
Peterek, Zdeněk Gvuzď, Karel Kupka, Rostislav Kupka, Martin Kusyn, Martin Čech
Zdeněk Popek, Stanislava Močigembová
Jan Bochňák

Program:
1. Přenos informací z KSH (Čabla, Lefner)
2. Informace o platbě členských příspěvků, odevzdání hlášení (Čabla)
3. Informace z ÚORHS a KORV (Lefner, Peterek)
4. Informace z ÚORM (Zdražila)
5. Plán aktivit OSH – odborných rad (Svobodová, Peterek, Lefner, Chvíla)
6. Informace z okrsků (starostové okrsků)
7. Informace ZH (Popek)
8. Diskuse, různé
Ad 1) Přenos informací z KSH (Čabla, Lefner)






jednání KSH neproběhlo
proběhlo jednání starostů v Jánských Koupelích – přijetí nových pracovníků OSH (nový
pracovník OSH Ostrava – Stanislava Močigembová), řešen systém postupových soutěží, MČR
HZS nebude
Letní tábor KSH– kapacita již skoro naplněna - 28/40
Rescue kemp – kapacita již skoro naplněna - 30/40, bude rozděleno do 2 části, jednání o
průběhu kempu (Monika Němečková)

Ad 2) Informace o platbě členských příspěvků, odevzdání hlášení (Čabla)



členské příspěvky má zaplaceno všech 35 sborů v Ostravě
návrh na úpravu hlášení – doplnit akce ohledně Covidu

Ad 3) Informace z ÚORHS a KORV (Lefner, Peterek)









do 19.6.2021 musí proběhnout okresní kolo v PÚ (stroj Fox, široké hadice, postup 3xM + 3xŽ)
krajské kolo v PÚ – návrh na konání v Bruntále – 19.6.2021 (postup 2xM + 2xŽ)
MČR HZS se ruší
MČR SDH bude ….. jednotlivci - běh na 100 m – 21.8. Ostrava, výstup na věž – 22.8. Široký Důl,
družstva - PÚ – 8.8. Hradec Králové (30 mužů, 30 žen)
Český pohár – termíny 10.7. Ostrava, 17.7. Praha, 24.7. Třebíč, 31.7. Bludov, 7.8.2021 Kamenec
(60 jednotlivců z ČP postup na MČR)
CTIF - 17.4. Vlčnov, 9.5. Praha, 11.9. Velké Meziříčí, 25.9. Dvůr Králové (MČR)
Mistrovství světa v Chorvatsku – 8.-15.8.2021 mládež, 30.8.-5.9.2021 dospělí
školení rozhodčích sport proběhne formou on-line testu

Ad 4) Informace z ÚORM (Zdražila)


















přijetí 4 nových členů do ÚORM
proběhlo celorepublikové setkání odborných rad pomocí videokonference (cca 90 vedoucích)
prodloužení termínu přestupů – do konce dubna
připomenutí vyúčtování Můj klub – ihned
možnost 5 dní navíc k dovolené na tábor dle zákoníku práce (nutná součinost se
zaměstnavatelem)
společník, společnice – výborná odezva
žádost o talenty – ročníky 2007-2008
připomenut dotazník na rekonstrukce - klubovny, táborové základny
Slezský pohár (4 soutěže)
TFA (3 soutěže)
LŠI – Malé Svatoňovice, Jánské Koupele (změna – Jana Trojancová)
Český halový pohár – jarní kola zrušené, 20-21.11.2021 Ostrava
Festival přípravek – 19.6.2021
Krajské kolo Plamen, dorost – 4-6.6.2021
Krajský pohár – 5.9.2021
kurz hlavních vedoucích táborů nebude – v případě zájmu zaštítí jiná organizace
kurz garantů, rozhodčích I., rozhodčích mládeže I. - je plánováno na podzim

Ad 5) Plán aktivit OSH – odborných rad (Svobodová, Peterek, Lefner, Chvíla)
OORM










PO očima dětí – rozesláno vedoucím mládeže, zvážit vyhodnocení osobně na školách spojené s
ukázkou nebo náborem, vyřešit přes starosty okrsků
řešení, jak nastartovat činnost MH (pohybové aktivity, foto, on-line úkoly atd.)
OLM – zatím pozastaveno
okresní kolo Plamen – zrušen ZPV a štafeta CTIF
návrhy termínů pro okresní kola Plamen a dorost – 15-16.5., 22-23.5. a 29-30.5.
10.3. proběhne on-line porada vedoucích
školení vedoucích v dubnu se ruší, náhradní termín bude na podzim
školení rozhodčích proběhne formou on-line testu
vytipovat odznaky odborností a specializací, které lze třeba jen částečně plnit na dálku

OORP


schůzka doposud neproběhla

Ad 6) Informace z okrsků (starostové okrsků)
okrsek č. I
 práce pro obec
okrsek č. II
 sbory jsou v kontaktu
 probíhají práce pro obec
 již rozjeli akce pro MH
 přednesena stížnost SDH Koblov ohledně opakované opravy automobilu, návrh na projednání z
HZS MSK (strojní oddělení)
 okresní překážky jsou stále uloženy u SDH Muglinov, nabídnuta možnost uložit také další
material
 do okrsku předáno nové vybavení pro jednotky (přilby, obleky)
okrsek č. III
 sbory jsou v kontaktu telefonicky
 zvažují akce pro MH
okrsek č. IV
 starosta okrsku byl osobně v kontaktu s veliteli SDH
 dotaz na L. Čablu ohledně ocenění – vše připraveno, čeká se jen na dodání medailí sv. Floriána
okrsek č. V
 sbory jsou v kontaktu
 probíhají práce pro obec




zváží plnění odznaků odborností a specializací
informace o projektu na sportovní areál ve Vratimově (ovál, dráhy na 100 m)

Ad 7) Informace ZH (Popek)
 letos vše zrušeno, žádná činnost není možná
 na podzim je v plánu zájezd a další činnost
 nyní probíhají jen gratulace a pohřby
 16 žijících ZH
 zvážit, jak využít dotace – věcné dary také pro ty, co mají nejvyšší vyznamenání
Ad 8) Diskuse, různé
 přesun pracoviště OSH Ostrava – úsek mládeže do Nové Vsi na úřad
 setkání historických praporů – začátek května - Třebovice
Dotace
 40 000 Kč z města na mládeže
 50 000 Kč z města na seniory
 80 000 Kč z kraje – zvážit na co napsat (časomíry, tunel pro CTIF dospělých, zázemí pro OSH na
soutěžích - stan, pivní sety, vozík…)
 zatím není upřesněna výše dotace z SH ČMS

Úkoly










do konce března zaslat seznam soutěží na Josefa Orgoníka, termíny soutěží v okrese zjistí a
zašlou na OSH vedoucí OORV (Peterek) a OORM (Svobodová) termín: do 22.3.2021
nastavit kontakty jednotlivých SDH, tak aby fungovali odpovědi – S. Močigembová
udělat průzkum, co má kdo z dotací pořízeno a co si lze v rámci okresu zapůjčit – pracovní
skupina T. Lefner, L.Čabla, S. Močigembová, J. Peterek, T. Zdražila
z evidence OSH vypracovat seznam členů s nejvyššími vyznamenáními – L. Čabla, S.
Močigembová
dořešit pozůstalost po p. Valovi – K. Kupka
zajistit vyznamenání pro SDH Martinov – L. Čabla
na přístí VV OSH pozvat zástupce HZS MSK p. Richarda France – T. Lefner
zkontrolovat evidenci majetku – co bude navíc vyřadit (přesunout) – pracovní skupina T. Lefner,
L. Čabla, Z. Gvuzď, R. Kupka

Příští VV OSH: termín a místo bude určeno v pozvánce
Zapsala: Stanislava Močigembová
Kontrola zápisu: Tomáš Lefner

