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Zápis ze společného jednání Výkonného výboru OSH Olomouc a OKRR
konaného dne 17.

Přítomni:

Omluveni :
Hosté:
Program :

dubna

2008

v Olomouci

Sýkora L., ing. Kropáč J., Mgr. Vystrčilová M., Mácha R., Siegel M., Zatloukal
A., Michailidis P., Dostál M.
OKRR: Konár J., Pelc J.
Ing. Žouželka M., ing. Faltýnek F.
Soušková M. ekonomka kanceláře OSH
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu, plnění usnesení, volba návrhové komise, určení zapisovatele,
ověřovatelů
3. Zpráva kanceláře OSH (SZS okresu, dotace, různé)
4. VVH okrsků
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr

ad. 1. Zahájení

-

Starosta OSH přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl schválen.
Hlasování: schválení: programu Pro P-ti zdr

ad. 2. Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí
- Byl přečten zápis z minulého jednání SZS OSH – bez připomínek,
Hlasování: schválení zápisu Pro P-ti zdr
8
0
0
-

Kontrola plnění usnesení

Hlasování: Plnění usnesení Pro P-ti zdr
8
0
0
-

Ověřovateli zápisu byli určení br. Roman Mácha, a Mgr. Vystrčilová
Hlasování: schválení ověřovatelů zápisu Pro P-ti zdr
8
0
0

-

Návrhová komise: br. Dostál M., Konečný A., ing. Kropáč J.
Hlasování: schválení návrhové komise Pro P-ti zdr
8
0
0

-

Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A.
Hlasování: schválení zapisovatele Pro P-ti zdr
8
0
0

ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
- 25.1. Velký Újezd – shromáždění u příležitosti35 výročí založení Hry PLAMEN.
Ze 103 pozvaných hostů se zúčastnilo 88. Všichni jste byli přítomni, takže
hodnoťte vyzval členy VV OSH starosta.
- Siegel- akce byla podle mne velice zdařilá, ale zhodnoťte akci vy já a OOR
mládeže jsme ji zajišťovali.
- Zatloukal – setkání se mi velice líbilo, s mnohými jsem se neviděl pro jejich stáří i
20 a více let
- Sýkora – tato akce zase napáchala velice zlé krve. Sbory, které s mládeží nepracují
a neznají co je to práce s mládeží. V rámci kraje zase někteří protestují a tvrdí, že
OSH Olomouc okrádá ostatní OSH v kraji.
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-

5. 2.

-

22. 2.

-

27. 2.

-

19. 3.

-

-

-

Zasedání OOR velitelů, příprava kalendáře soutěží , ale o tom až později až
se dostaví vedoucí OOR.
Poslední kontrolní den v Kometu Pečky na časomíru. Jednání s předsedou
poslanecké sněmovny ČR ing. Vlčkem o financování displeje k této
časomíře. Pro letošní rok bude velkoplošný display rozměrů 2 x 3,8 m
propůjčen a finance uvolněny až v roce příštím tedy 2009.
Na OSH byla doručena faktura na x tisíc Kč. Ale v kanceláři nic navíc
nebylo.Po kontaktování vedoucího OOR velitelů jsem se dověděl , že
veškerý materiál byl určen pro Odbornou radu a ta ho rozdělila. S tím jsem
nemohl souhlasit a vynutil jsem jednání s pí Hložkovou, kde jsme si vše
vyjasnily. Materiál byl přerozdělen. Každé OOR jeden notebook, mobilní
telefon bude pro OSH a jeden notebook pro potřeby OSH.
Pracovní jednání starostů KSH s vedením SH ČMS. Přítomen byl i
G.Ř.HZS ČR gen.mjr. Ing. Štěpán M. Uvolnění financí na vystrojení 6 až
10 členů (zásahovým oblekem, zásahovou obuví a OOBP hasiče) JSDHO 5
zařazených v IZS.

Co nás čeká
26. 4. Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi. Kdo z členů VV se chce
dobrovolně zúčastnit?
1. Hanácká „Hasičská pouť v Dubu nad Moravou – záštitu převzal nám.
Hejtmana Ol kraje ing. Pavel Horák. Účast ve stejnokroji a s historickými
hasičskými prapory.
30. 4. První historické setkání hasičů Ol. kraje s představiteli Ol. kraje. Každý
dostane svou osobní pozvánku od hejtmana. Účast samozřejmě
v uniformách. Doporučuji opatrnou diskusi na téma lobingu.
3. 5. 15. SvatoFloriánská pouť na svatém Hostýně .
10. 5. Vyhodnocení celostátní Hry PLAMEN okresní kolo v Šumvaldu.

ad. 4. VVH okrsků – hodnocení - postřehy
- Starosta – na VVH okrsku Břuchotín , mě bylo řečeno, chceš-li zachránit okres
odvolej Máchu. Vše začalo ještě když žil Houb, kdy se s ním utkal Mácha. Jeho
arogantní vystupování na soutěžích v černých brýlích, připomínající opravdu
(mafii). Velice mně to trápí myslil jsem si , že už nebude Jáhnů, Lakomých a
dalších a bude klid. Bohužel není. OOR velitelů nepracuje a nechci již organizovat
soutěže okresní ve dvou lidech, kdy zajišťuji ještě v 10 hodin večer odvoz překážek
a já už na to opravdu nemám.
ad. 5. -

-

-

Diskuse
Soušková – přednesla hodnocení čerpání rozpočtu za rok 2007 a návrh na rok 2008.
Hlasování: schválení rozpočtu Pro P-ti zdr
8
0
0
Od
máme na okrese druhý subjekt pracující na zabezpečování požární ochrany.
Jde o občanské sdružení Hasičský sportovní klub Haná a Hanácká extraliga. Je
řádně zaregistrovaná a víte co to bude znamenat. Samozřejmě úbytek financí pro
SH ČMS Ol.kraje.
Dostál – ale co nám mohou odčerpat nějaké peníze a snad více ne.
Siegel – v žádném případě bych nechtěl řešit žabomyší válku. Bude jen na sborech
jestli se k tomu přikloní a kam budou jezdit na soutěže. Nejsme jediný okres kde
takováto sdružení existují.
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-

-

-

-

-

ad. 6.

Vrátíme se k bodu který jsme odsunuli až přijde vedoucí OOR velitelů. Jedná se o
kalendář soutěží dospělých. To si snad za mne někdo dělá srandu nebo si mně střílí.
Takové chyby a VV to má takto schválit. Romane kontroloval jsi to? Odpověď Ne.
Copak vedoucí OOR neví termín MČR které se bude konat v našem kraji.
Mácha – podívejte se na zápisy několik roků nazpět, kdy se neřeší nic co navrhuji.
Od roku 2005 navrhuji nalít do okresní ligy nějaké peníze. A slova starosty- pokud
tu budu já bude to podle mě, ale tato slova v žádném zápise nejsou. V Hanácké
extralize ale nejsou už jen soutěže dospělých ale i dětské soutěže. Takže to není jen
vinou OOR velitelů že toto vzniklo.
Siegel – nezlobte se ale já přednesu OZ mládežnických soutěží a seznámím vás
s kalendářem mládežnických soutěží. A požádal bych o jejich odsouhlasení.
Zatloukal – navrhuji abychom dnes podmíněně schválili kalendář soutěží dospělých
a vedoucímu OOR velitelů uložili jeho opravení v termínu do 23.4. a zaslání nám
členům VV. My tento kalendář v průběhu jednoho dne kalendářně zkontrolujeme a
odešleme souhlasnou odpověď mně. Já budu informovat starostu okresu a spolu
s ing. Žouželkou tento kalendář rozešleme na všechna SDH.
Konar – zajímá mne zda bude jarní shromáždění zástupců sborůSýkora – nevím, já nastupuji 7. 5. do nemocnice na operaci a nevím jak dlouho tam
budu. Navíc nás tlačí čas. Jedině svolat zástupce okrsků na některé odpoledne.
Zatloukal – podle mého bych již shromáždění nedělal. Vypracujme kvalitní dvou až
třístránkový zpravodaj, který rozešleme do všech sborů.. navrhuji aby tím byli
pověřeni starosta jeho náměstkové vedoucí OOR a má maličkost.
Konar – mám takový jeden návrh. Udělat školení hospodářů a pokladníků sborů.
Pozvat někoho z Prahy a ve třech čtyřech hodinách toto všechno probrat.
Představoval bych si to asi tak. Může SDH dělat sběr šrotu , za jakých podmínek
jaké očerstvení můžu podat pivo? Nebo podobně s plesem, zkrátka tak jak to sbory
budou potřebovat
Sýkora – pro všechny sbory ? kde?
Zatloukal – prodiskutuji s ekonomem Sdružení ať sám určí termíny ve kterých by to
bylo možné. Příjezd v pátek na večer a v sobotu od 9 hodin školení.
Dostál – bude provedeno okresní vyhodnocení soutěže PO Očima dětí o výsledcích
bude VV informován.
Sýkora – tak kdo se chce zúčastnit jednání SS OSH v Přibyslavi? Nikdo? Takže
Zatloukal člen VV SH ČMS.

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- zprávu náměstka ing. Kropáče- o získaných finančních prostředků na zabezpečení
velkoplošné obrazovky k časomíře.
VV OSH - schvaluje
- Program jednání dnešního VV
- Zápis z minulého jednání VV OSH Olomouc
- Plnění usnesení
- Ověřovatele zápisu
- Složení návrhové komise
- Zapisovatele z dnešního jednání
- Čerpání rozpočtu v roce 2007 a návrh na rok 2008
- Starostu na SS OSH zastoupí br. Zatloukal A.
- Kalendář soutěží MH
- Kalendář soutěží dospělých po splnění dodatku
- Uskutečnit školení hospodářů a pokladníků sborů v podzimním termínu
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- Opravení kalendáře soutěží dospělých vedoucím OOR velitelů
- Zaslání kalendářů na jednotlivé sbory
- Do ZPRAVODAJE uvést termín podání požadavku na konání hasičské soutěže do 30. září
2008
- Vypracování ZPRAVODAJE 2008 a jeho zaslání všem sborům
- Kalendář soutěží dospělých zpracovat do konce měsíce října a tento zveřejnit na podzimním
zasedání zástupců sborů.
VV OSH - ukládá
Vedoucímu OORV opravit kalendář soutěží dospělých a tento rozeslat členům
01/08
VV OSH
Odpovídá : Vedoucí OORV OSH Roman Mácha
Termín : 20.4.2008
02/08

Vedoucímu OORV opravit úvod OZ okrskových soutěží a toto spolu
s kalendářem zaslat členům VV OSH
Odpovídá : Vedoucí OORV OSH Roman Mácha
Termín : 20.4.2008

03/08

Ukládá všem členům VV OSH překontrolovat kalendářně správnost Kalendáře
soutěží dospělých a stavenisko zaslat br. Zatloukalovi
Odpovídá : členové VV OSH Olomouc
Termín : 23. 4. 2008

04/08

Br. Zatloukalovi a ing. Žouželkovi rozeslat kalendář soutěží dospělých všem
SDH
Odpovídá : Zatloukal A., a ing. Žouželka
Termín : 24.4.2008

05/08

Sborům provést soupis preventistů sborů a tyto jména zaslat br. Dostálovi na email: mojmirdostal@seznam.cz
Odpovídá : Starostové SDH
Termín : 30.6.2008

06/08

Dojednat s ekonomem SH ČMS možnost proškolení pokladníků a hospodářů
SDH v podzimním termínu dle našich požadavků.
Odpovídá : Br. Zatloukal A.
Termín : 30.4.2008

07/08

Vypracovat jarní ZPRAVODAJ OSH a rozeslat do všech sborů
Odpovídá : Starosta OSH a členové pracovní skupiny
Termín : 2.5.2008
Hlasování o všech bodech usnesení

V Olomouci 17. dubna 2008
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu:

Antonín Zatloukal
Mgr. Vystrčilová M.
Michailidis P.

Pro Pti
8
0

zdr
0

