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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 19.

červen

2007

v Olomouci

Přítomni:

Sýkora L., Zatloukal A., Rozsíval J., Dostál M., ing. Faltýnek F., Michailidis P.,
Mgr. Vystrčilová M., ing. Žouželka M., Konečný A.,
OKRR: Konár J.,

Omluveni :

Mácha R., Siegel M., ing. Kropáč J., RNDR. Fiala

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, určení ověřovatele zápisu, návrhové komise
Zpráva kanceláře OSH
Příprava 1. kola v PS v Grygově
Diskuse, vyznamenání
Usnesení a závěr

ad. 1. Zahájení
- Starosta OSH přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl schválen.

Hlasovíní o programu Pro P-ti zdr
9
0
0
ad. 2. Kontrola plnění usnesení
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV OSH
- Usnesení 10/07, 11/07 , splněno. 12/07 v plnění
- Zapisovateli byli určeni br. Zatloukal A. a ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byli určení ing. Faltýnek Fr. a Rozsíval Jar.
Hlasování o všech čtyřech bodech Pro P-ti zdr
9
0
0
ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
- Termín zhotovení nové časomíry a jejího předání se zpozdí z důvodů malých změn.
Nebude hotova do konání II. kola soutěží v PS v Přerově.
- Dotace z Ol. kraje do dnešního dne obdrželo 6 SDH z okresu Olomouc. OSH
Olomouc neobdrželo žádnou dotaci.
- Okrskové soutěže probíhaly v průběhu měsíce května. K dnešnímu dni je 35 sborů,
které se okrskového kola v PS nezúčastnily, ačkoliv jsou součástí odborné přípravy.
V tomto se bude muset do budoucna něco udělat. Na 10 kolech kde byl přítomen
starost OSH, nebyl ani jeden zástupce OORV.
- I. kola v PS by mělo být přítomno 14 družstev mužů a 8 družstev žen.
- 4.5. se v Sidii konal reprezenteční ples HZS
- 9.5. obdrželo OSH materiály „Hasičská trumpeta“ ve stanoveném termínu se
materiály dostaly do sborů. Do dnešního dne je odevzdáno 7 nahrávek od sborů.
- 15.5. byl představen dopravní automobil ve sborech ve Velkém Týnci, Troubkách
a…
- 17.5. setkání ZH Ol. kraje v Jeseníku. Velice zdařilá akce. OSH Olomouc přispěje
na tuto akci částkou 3500,-Kč.
Hlasování o příspěvku na akci ZH Pro P-ti zdr
9
0
0
- 19.5. Okresní vyhodnocení celostátní Hry Plamen ve Velkém Újezdu. OOR
mládeže je třeba vyslovit poděkování za to jak tuto akci připravily pod patronací
poslance ČR Tomáše Kvapila, který byl osobně přítomen.
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-

-

-

-

-

24.5. Proběhlo Shromáždění zástupců OSH ol. kraje – odstoupení br. Jemelky,
novým předsedou KKRR br. Peč
2.6. den Ol. kraje
5.6. zasedání OOR velitelů, br. Peče a některých členů VV OSH - organizační
zajištění 1. kola soutěží v PS. Rezignace vedoucího OOR velitelů br. Máchy a to
k 1.1.2008 pokud se nezlepší činnost všech ostatních členů rady a rady samotné.
7.6. na základní škole Heyrovského se konalo setkání mladých hasičů se žáky
školy. Účastnily se kolektivy Trusovic, Dubu nad Moravou a …
9-10.6. krajské kolo MH a dorostu v okrese Šumperk v Bludově u příležitosti
otevření nového sportovního areálu. Na MČR (4-5.7.) MH bude Ol. kraj
reprezentovat kolektiv z Milotic, u dorostenců kolektiv SDH Nasobůrky.
14.6. schůzka pro konání 1.kola v PS v Grygově za účasti starosty obce a zástupců
okrsku „Království“.
16.6. Stovkování v Moravském Berouně. Účastnilo se na 140 soutěžících. Byl
vytvořen nový národní rekord 100m překážek žen časem 17,66 sec.
Břevenec Extraliga.
Oslavy 115 let SDH Dub nad Moravou a předání repasovaného zásahového
automobilu Tatra 815 CAS 32. Stinou stránkou akce bylo ohrožení zdraví účastníků
předváděného zásahu a to ze strany místních nadšenců.
23.6. se koná 1. kolo soutěží v PS v Grygově.
1.7. začíná tábor mladých hasičů Ol. okresu v Jánských Koupelích.
3.7. MČR HZS ČR na stadionu Lokomotivy Olomouc. 2.7. bude soutěži předcházet
ukázkové odpoledne Mladých hasičů na Horním náměstí v Olomouci od 12 do 18
hodin
Částečné rozdělení pozvánek na oslavy založení SDH okresu mezi členy VV OSH.
Je nutné po dobu 3 měsíců archivovat doručenky emailových zpráv pro SDH, které
jsou posílány z OSH Olomouc.

ad. 4. OZ 1. kola soutěží v PS v Grygově
- Starosta OSH přečetl celé organizační zabezpečení. Dotknul se i nedostatku vody,
které bude vyřešeno dovozem vody z místních pískoven. Očekává se, že soutěž
navštíví i min. vnitra ČR Ivan Langer. Této návštěvě bude částečně upraven
program po jeho příjezdu. Čas potřebný pro výpočet výsledků , vyhodnocení bude
vyplněn vystoupením přípravky z SDH Dub nad Moravou „Dráčci“
ad. 5 Diskuse.
- Br. RozsívalKrajská soutěž MH a dorostu v Bludově byla na vynikajícím stadionu s tartanovým
povrchem. Sama soutěž ukázala, že umíme udělat soutěž na vynikající úrovni.
- Br. DostálLitoměřické slavnosti a předání ocenění nejlepším v soutěži PO očima dětí..
Všechno zastínil nezájem o oceněné po předání cen. Obdrželi vstupenky na výstavu
a byl dán rozchod, dál se o ně nikdo nezajímal.
- Br. MichailidisStovkování v Mor. Berouně mělo vynikající úroveň. Jak jsem již řekl zúčastnilo se
140 závodníků
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ad. 6.

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- Informaci o zdržení ve výrobě nové časomíry pro OSH.
- Informaci o průběhu okrskových soutěží v PS
- Zprávu z jednání VV KSH Ol. kraje
- Informaci o průběhu krajské soutěže MH a dorostu v Bludově
VV OSH - schvaluje
- Ověřovatele zápisu z dnešního jednání VV OSH br. Zatloukala a ing. Žouželku
- Zápis z minulého jednání VV OSH
- Příspěvek na setkání ZH ve výši 3500,- Kč
- Předložené návrhy na vyznamenání
VV OSH - ukládá
Všem členům VV OSH aktivně se zapojit při soutěži 1. kola v PS v Grygově
13/07
Odpovídá : Členové VV OSH
Termín : do 23. 6. 2007
Archivovat doručenky emailové pošty OSH Olomouc ke SDH okresu Ol.
14/07
v délce 3 měsíců
Odpovídá : Osoby posílající emailovou poštu OSH Olomouc
Termín : trvalý
Hlasování o všech bodech usnesení
V Olomouci 19. červen 2007
Zapsal :

Zatloukal Antonín
Ing. Žouželka Martin

Ověřovatelé zápisu:

Ing. František Faltýnek
br. Jaroslav Rozsíval

Pro Pti
9
0

zdr
0

