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Zápis ze společného jednání Výkonného výboru OSH Olomouc a OKRR
konaného dne

Přítomni:
OKRR:

9.

října

2007

v Olomouci

Sýkora L., Zatloukal A., Rozsíval J., Dostál M., Michailidis P., ing. Žouželka M.,
Mgr. Vystrčilová M., Konečný A., Mácha R., ing. Kropáč J. Siege M.
Konar J., ing. Zlámal M., Vysloužil M., Neporová M.

Omluveni : Ing. Faltýnek F., RNDr. Fiala P.
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, určení ověřovatele zápisu, návrhové komise
Org. Zabezpečení BZPV
Zpráva kanceláře OSH
Příprava SZSDH okresu
Návrhy na vyznamenání
Diskuse
Usnesení a závěr

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

Hlasování o programu Pro P-ti zdr
15
0
0
ad. 2. Kontrola plnění usnesení
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV OSH
- Usnesení 14/07, 15/07 , splněno. 16/07 splněno
- Zapisovateli byli určeni br. Zatloukal A. a ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byli určení Rozsíval Jaroslav a Konar Jan
- Změna v programu: jako první bod k jednání Org. Zabezpečení BZPV
Hlasování o všech čtyřech bodech Pro P-ti zdr
15
0
0
ad. 3. Organizační zabezpečení BZPV
- Mgr. Vystrčilová přednesla zhodnocení akce „Olomoucký drak“ Nestle Cup
- 16. 10- zasedá OORM- pokud bude dohodnuto pořádání dalšího ročníku
„Olomouckého draka“ Nestle Cup, VV OSH tuto akci podpoří.
- Dále přednesla kompletní OZ BZPV který se bude konat 13.10 2007 v Tršicích
- Mácha R.- program zakoupený pro OSH na soutěže mladých /60m) absolutně
nevyhovující. To se potvrdilo i na Šumperském Soptíku.
Ad. 4. Zpráva kanceláře OSH
= 11.8. – účast na II kole PS Zlínského kraje v Kroměříži. Účast tří členů SDH
Olšovec, kteří startovali za sbor Kunovice. Průkazky SDH na smyšlená jména.
Po intervenci zástupce Ol. kraje tito odejeli.
- 18.8. – II kolo v PS Olomouckého kraje v Přerově. Velice zdařilá akce na kterou
padl stín od SDH Olšovec za který startovali i jejich tři členové, kteří závodili na
krajské soutěži Zlínského kraje. Nechutné tahanice. Družstvo Olšovce bylo ze
soutěže vyloučeno.
- Michailidis- díky pořadatelům. Zhostili se celé soutěže velice dobře a generálka na
MČR v roce 2008 dopadla dobře.
- Sýkora- celá OORV okresu Přerov plně stojí za výsledky II kola v PS, taktéž celý
VV OSH až na dva členy s rozhodnutím soutěže souhlasí.
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=
=
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1. září 2007 vítěz Hasičské trumpety Radslavice. Pořádající absolutně nezvládli
přípravu a podcenily návštěvnost.
4.9. zasedala OORV. Vyhodnocení okresní ligy v Pú. Jednalo se převážně o
udělování cen. Jako ceny byly peněžní poukázky fi PERSPEKTA. Účast 9 družstev
mužů a tři družstva žen. Mácha říká nedošlo ke splnění příslibu získání financí. A
putovního poháru.
Ing. Kropáč- opravdu jsem slíbil sehnání financí a putovního poháru. Vyčleněno
bylo 44 tisíc Kč. Je třeba však zvednout účast a úroveň této soutěže.
Sýkora – vše dopadlo tak jak dopadlo. Na I kole v PS v Grygově. Postupové
soutěže jsou součástí odborné přípravy. Budu chtít aby OS zástupců sborů jasně
řeklo a zaujalo stanovisko co se sbory, které nebudou plnit své základní povinnosti,
do kterých odborná příprava patří.
8.9. – Olomoucký drak o kterém již bylo hovořeno, dále se konal PYROCAR
Přibyslav. Akce velice zdařilá.
11.9. – zasedání OKRR
14 – 16. 9. MČR v PS v Plzni. Akce nepředčila MČR konané v Litomyšli.
Olomoučtí zástupci dopadli následovně. Ženy Moravského Berouna dosáhly na
bednu. Umístily se na krásném třetím místě. Muži podali takový výkon na který
měli (celkově 13 místo).
Mácha - z pohledu rozhodčího bych byl rád, kdyby si soutěžící vzali příklad
z republiky. Žádné protesty a hladký průběh
Ing. Žouželka – bylo to mé první MČR. Velice se mi líbilo, ačkoliv jsem měl
k rozhodování rozhodčích třeba na Pú výhrady. Negativní výtka - při nástupu je
některými rozhodčími problém setrvat na svém místě a mlčet.
Sýkora – požadavek na takovou vrcholnou akci je aby rozhodčí byli ve věku do 55
let. aby některým nemuseli pořadatelé donést stoličku aby si mohli sednout. Potom
jsou problémy s tím aby neusnuli a ze stoličky nespadli.
náklady na MČR pro OSH zatím 0,- Kč, proto předložen návrh k zamyšlení ohledně
ocenění družstva žen SDH M.Beroun, neboť po 48 letech získal okres Olomouc
medaili v celkovém hodnocení
22-23.9. – HZS kraje pořádá školení jednotek PO kategorie V. Účast 22 jednotek
z toho 11 z okresu Olomouc a 11 z okresu Přerov.
25.9. – zasedání OORP; chystají se zkoušky preventista III.a II. stupně; radě uložen
úkol k předložení návrhu loga pro MČR 2008 v Přerově.
Akce před námi
13.10 – BZPV v Tršicích
15-16.10. – výběrové řízení HZS na nové příslušníky
18.-19.10 – předání titulů ZH v Přibyslavi; 2 zástupci a to br. Hrachovec Vl. (SDH
Topolany), br. Janík Zdeněk (SDH Jívová)

ad. 5. Příprava SZ SDH okresu Olomouc
- termín konání 17.11.2007 v restauraci Autodemont v Horce
- prezence 900-930 zajistí OKRR, zahájení v 930
- vedoucí OOR do 31.10. vypracují zprávy o činnosti rady za uplynulý rok, včetně
jmenného složení rad s % docházkou členů rady
ad. 6 Vyznamenání
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Udělení vyznamenání br. Grygárkovi a br. Pallovi. Ocenění br. Kropáče Michala
odkládá na příští jednání VV OSH Olomouc. Zároveň zamítá udělení vyznamenání
2 členům SDH Babice, pro nedostatečné vyplnění návrhů na udělení vyznamenání.

ad. 7 Diskuse.
- Odborná příprava JPO kategorie V z 22.9
- br. Vysloužil – tato akce byla nejlepší jakou jsem kdy zažil, chybí jen nějaký
dokument o absolvování této přípravy; dotaz – kdo vybíral jednotky pro školení?
- br. Sýkora – jednotky jsem vybral já dle kritérií IZS HZS; osobně vnímám
pozitivum ve zlepšeném vybavení jednotek, obměnou techniky, projeveným
zájmem o školení a i účastí ženského pohlaví
- br. Konečný – dle diskuse přítomných si školení všichni velice cenili
ad. 8.

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- Zprávu kanceláře OSH o jeho činnosti od posledního zasedání OSH
- Organizační zabezpečení zahájení celostátní soutěžní hry mladých hasičů PLAMEN – BZPV
- Informaci o vyhlášení výsledků soutěže „Hasičská trumpeta“, které proběhlo 18.8.2007
v Přerově při krajském kole soutěže v PS dospělých
- Informaci o vyhodnocení soutěže „Okresní ligy v PÚ“
- Návrh br. Sýkory k pořádání dalšího ročníku „Okresní ligy v PÚ“. O zaslání závazné
přihlášky do ligy v PÚ do jarního zasedání zástupců sborů. Poté rozhodne VV OSH o tom,
zda se tato liga uskuteční, a to podle počtu přihlášených kolektivů
- Informace o MČR v PS v Plzni a o umístění kolektivů olomouckého kraje
- Informaci br. Dostála o dění v OORP
- Informace o konaném cvičení sborů JPO kategorie V na Libavé
VV OSH - schvaluje
- Ověřovatele zápisu z dnešního jednání VV OSH br. Rozsíval a Konar
- Zápis z minulého jednání VV OSH
- Zprávu o rozpočtu a hospodaření OSH Olomouc (bude přílohou daného zápisu)
- Zastupováním na zasedání starostů v Přibyslavi, za br. Sýkoru byl pověřen br. Zatloukal
- Přihlásit se opět o grant „NESTE ČESKO“ a uspořádat další ročník soutěže „Olomoucký
drak“
- Udělení vyznamenání br. Grygárkovi a br. Pallovi. Ocenění br. Kropáče Michala odkládá na
příští jednání VV OSH Olomouc. Zároveň zamítá udělení vyznamenání 2 členům SDH
Babice.
VV OSH - ukládá
VV OSH uspořádat řádné podzimní zasedání zástupců sborů a to dne 17.11.2007
17/07
v Horce nad Moravou
Odpovídá : Starosta OSH a VV OSH
Termín : 17.11. 2007
18/07

Vedoucím OOR vypracovat celoroční zprávu o činnosti dané rady, vypracovat
nové aktuální seznamy členů daných rad, vypracovat docházku za letošní rok,
vše odevzdat do 31.10.2007 na OSH Olomouc
Odpovídá : Vedoucí OOR
Termín : 31.10. 2007
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19/07

Všem členům VV OSH promyslet si jak ohodnotit SDH Moravský Beroun za
dosažené výsledky na MČR v PS v Plzni
Odpovídá : Členové VV OSH
Termín : 31.10. 2007
Hlasování o všech bodech usnesení

Pro Pti
15
0

V Olomouci 9. října 2007
Zapsal :

Zatloukal Antonín
Ing. Žouželka Martin

Ověřovatelé zápisu:

Rozsíval Jaroslav
Konar Jan

Ing. Žouželka Martin v.r.

zdr
0

