Zápis ze zasedání starostů okrsků OSH Olomouc
konaného dne 16.3.2012 v Olomouci
strana č. 1
Přítomni za VV: br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, se. Trnková Lenka, br. Konečný Aleš,
se. Švubová Vlastimila, br. Rozsíval Jaroslav, br. Ing. Faltýnek František, br. Michailidis Petr
Hosté:

se. Soušková Emilie pracovnice sekretariátu, br. Konar Jan předseda OKRR

Přítomni starosti okrsků: Dle přiložené prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
2 Informace okrsků o jejich činnosti a požadavky na OSH Olomouc
3 Informace o činnosti OSH Olomouc v roce 2011 a 2012
4 Informace o činnosti a dotacích UNO
5. Zaměření činnosti na rok 2012
6. Informace o přípravě shromáždění představitelů sborů 7.4.2012
v hasičské zbrojnici v Černovíře
7. Diskuze
8. Závěr

ad. 1 Zahájení
Schůzi zahájil I. náměstek br. Ing. Kropáč, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
dnešní schůze. Zdůraznil, že je to neformální setkání a VV uvítá každou připomínku z řad okrsků
pro lepší spolupráci a informovanost mezi sbory a OSH ,toto je také účel těchto jednání.
ad.2. Informace okrsků o jejich činnosti a požadavky na OSH Olomouc
- Br.Radek Lukeš SDH Štarnov – okrsek Pod Jedovou: informoval , že SDH Štarnov obnovil svoji
činnost díky br. Pudlovi, který jim je velkou oporou, protože nastoupili mladí. Dotaz na br. Ing.
Kropáče: Zda se počítají roky sboru, když sbor sice nepracoval, ale zrušen nebyl a mají i stejné IČO a
letos by tak sbor měl 126 výročí. Odpověděl br. Geprt: ano, jestliže nebyla ukončena činnost a je stejné
IČO roky se počítají.
- Další dotaz ohledně jejich člena, který nebyl 3 roky registrován ve SH ČMS. Musí se
znovu zaregistrovat.
- Br. Konar podal informaci o předávání ocenění „ Zasloužilý hasič“ br. Milanu Pečovi.
- Br. Smrček z SDH Šumvald - okrsek Dlouhá Loučka se zeptal, jestli starosta OSH br. Sýkora
odpověděl na dopis, který mu zaslal podle zápisu VV a zda tento dopis bude zveřejněn. Br. Ing.
Kropáč odpověděl, že na dopis starosta OSH nereagoval a pokud to nebude nezbytně nutné, že se
zveřejňovat nebude, protože by to nebyla jen ostuda br. Sýkory, ale všech hasičů, čemuž bychom
se chtěli vyhnout. Tomu se ale vyhneme jen tehdy, pokud nebudeme nuceni vše zveřejnit. VV má
ruce a svědomí čisté a jde mu jen o dobro hasičů a o jejich dobré jméno.
- Br. Smrček se dále zeptal, jestli už zaplatil starosta OSH dluh, který má u OSH kvůli dopravní
nehodě. Br. Ing. Kropáč odpověděl, že nezaplatil a věc byla předána k vymáhání.
- Br. Michailidis SDH Moravský Beroun - okrsek Domašov nad Bystřicí: nesouhlasí s použitím
jednotného stroje Tohatsu na okresní soutěži v PS v Přáslavicích a vznesl dotaz, kdy bude možnost
vyzkoušet čerpadlo TOHATSU. Br. Ing Kropáč odpověděl, že jeho dotazu rozumí. Doporučil
domluvu s br. Máchou, určitě budou mít možnost všichni se s čerpadlem seznámit. V pátek 23.3.2012
se bude OORV touto věcí zabývat. Br. Konár: na věc byly různé názory, ale většina rozhodla pro
jednotný stroj. VV rozhodoval v této věci na návrh OORV.
- Br. Navrátil SDH Ludéřov - okrsek Drahanovice: vznesl dotaz, zda nebudou u čerpadel TOHATSU
překročeny emisní limity.
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Br. Ing. Kropáč odpověděl, že určitě ne, v současnosti není za PS-12 adekvátní náhrada. Čerpadla Tohatsu
mají srovnatelný výkon, nižší hmotnost a příslušnou homologaci. Tyto japonské čerpadla jsou spolehlivé,
výkonné, lehké a cenově dostupné.

ad. 3. Informace o činnosti OSH Olomouc v roce 2011 a 2012
- Br. Ing. Kropáč informoval přítomné o činnosti VV a vedení OSH v roce 2011 a v prvních
měsících roku 2012. Uvedl, že se povedlo rozumným hospodařením vyrovnat propad z roku
2010. Informoval též o plánech VV a o tom, že se budou podporovat OOR a zejména mládež.
- Se. Soušková podala informace ohledně rekreace ZH, táboru pro mladé hasiče a VHP. Zde
připomenula, že všechny sbory nevyužívají možnosti hasičské pojišťovny
- Se. Švubová připomněla práci garantů okrsků. Každý okrsek má garanta z řad členů VV a OOR a
ve věcech nejasností se může na něj obrátit o pomoc. Dále připomenula práva, ale také
povinnosti okrsků a to hlavně pokud jde o vyznamenání sborů, ale i vyznamenání funkcionářů
sborů, protože ti si ho sami nenavrhnou. Zde by měly konat okrsky.
- Br. Geprt podal informace o dřívějším a současném udělování vyznamenání na OSH.
ad.4. Informace o činnosti a dotacích UNO
- informace o činnosti UNO podala se. Soušková za Mgr. Vystrčilovou, která se omluvila.
ad.5 Zaměření činnosti na rok 2012
- Br. Ing. Kropáč seznámil přítomné o zaměření činnosti v letošním roce. Především bude nutné
hospodařit úsporně a vyrovnaně. Více se věnovat OOR. Komunikovat s organizátory Hanácké
extraligy a navázat spolupráci. Dále zlepšovat organizaci okresní soutěže Tohatsu, okresního kola
v PS a soutěží mládeže, které jsou organizovány OSH. I nadále zlepšovat spolupráci OSH a okrsků a
spolupráci OSH s aktivem ZH okresu Olomouc.
ad.6. Informace o přípravě shromáždění představitelů sborů 7.4.2012 v hasičské zbrojnici v
Černovíře
- Br. Ing. Kropáč informoval o programu a přípravách na SP SDH 7.4.2012. Upozornil na důležitost
zúčastňovat se těchto shromáždění, kde se rozhoduje o dalším směru OSH na dané období. Vysvětlil
přítomným, že vzhledem ke kapacitě sálu bude dbáno na to, aby v sále byly hlavně představitelé
sborů, může se stát, že řidiči a doprovod budou usazeni jinde tak, aby mohli bezproblémově sledovat
jednání.
- Br. Vysloužil SDH Horka - okrsek Příkazy měl připomínku ohledně hlasování. Ne vždy přijede jen
jeden představitel sboru, který má hlasovací právo (řádný mandát), a stalo se, že hlasují i přítomní bez
mandátu. Proto budou u presence vydány oproti podpisu řádným představitelům SDH s hlasem
rozhodujícím hlasovací lístky a pro každý stůl budou určeni skrutátoři.
- Na dotaz, zda bude na jarním SP SDH jednáno o odvolání starosty bylo odpovězeno, že bude. Bude
tak reagováno na návrhy okrsků, sborů, členů SH ČMS a na poznatky VV OSH Olomouc.
ad.7. Diskuse
-

Br. Šafařik SDH Chválkovice měl dotaz na platnost modrých uniforem. Ví, že uniformy platily
do 31.12. 2010 , ale těžko donutí staré hasiče kolem 80-ti roků ke koupi nové.
Br. Ing. Kropáč odpověděl, že toto chápe. Více mu vadí nesprávné označení na uniformách,
pokud není dle stejnokrojového předpisu.
Br. Král SDH Troubelice - okrsek Troubelice oznámil, že oni to mají sice špatně, ale rozhodně to
přešívat nebudou, protože si to odhlasovali.
Br. Ing. Kropáč odpověděl, že i takto někdo může chápat stanovy. Upozornil však, že správné to není,
protože stanovy a vnitřní předpisy SH ČMS platí pro všechny stejně a je povinností je dodržovat.
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Br. Král SDH Troubelice se zeptal na udělování vyznamenání.
Br. Geprt mu vysvětlil statut vyznamenání a takzvané vyjímky, které se v minulosti v OSH udělovaly
hojně a samozřejmě neplatně. VV se snaží tyhle nepravosti rozumně narovnat dle statutu
vyznamenání tak, aby členové nebyli poškozeni.
Br. Šafařík SDH Chválkovice – Hanácký okrsek se ptal na odznak sv. Floriána a medaili sv, Floriána
Odpověděl mu br. Geprt, že dříve se uděloval odznak a nyní se uděluje medaile. Je to stejná úroveň
vyznamenání, ale nosit se muže jen jedno. Buď medaile, nebo stužka k medaili.

ad. 8. Závěr
Br. Ing. Kropáč všem poděkoval za účast. Konstatoval, že tato neformální jednání jsou přínosem pro
všechny zúčastněné a že se těší na další setkání. Tímto jednání ukončil.

Zapsala: Švubová Vlastimila

