
Zápis ze zasedání MHJ OV Přerov 29.10.2019 v Přerově 

 

Přítomni: Zatloukal Luboš, Roubal Jaroslav, Pírková Hana Ing., Mrtvá Věra, Krátký Jaromír, 

    Gajdošík Zdeněk, Procházka Pavel. 

Omluveni: Hanzlík Aleš, Řihošek František Ing., Roháčová Pavla. 

 

1) OV hodnotil letní výcvikový tábor mladých hasičů v Hostěnicích u Mokré. Celkem se zúčastnilo  

    33 dětí, program a průběh tábora byl bez problémů. Vyúčtování tábora již bylo provedeno a je v pořádku. 

    Zprávu o celkovém průběhu tábora předložil J. Krátký. 

    V současnosti probíhá příprava tábora na příští rok, který se uskuteční od 26.7. 2020 na stejném místě. 

    Poplatek 2800 Kč na jedno dítě zůstane zachován. 

 

2) OV zhodnotil postupové soutěže v PS. 19.5.2019 se konal Přebor MHJ v Brně – umístění muži 

     1. Císařov, 3. Kokory, ženy 1. Rokytnice, 3. Lobodice, 4. Císařov. 

     30.8.-1.9.2019 se v Ústí nad Labem konalo MR HZS a dobrovolných hasičů, MHJ reprezentovali 

     muži z Císařova a ženy z Rokytnice. 

     15.9.2019 proběhlo v Přelouči MR mezi ČHJ a MHJ, muži Císařov 4. místo, ženy Císařov 2. místo 

     a Rokytnice 3. místo. 

     OV děkuje všem družstvům, která se do těchto soutěží zapojila za dobré výsledky a reprezentaci 

     okresu Přerov a MHJ. 

 

3) OV se zabýval průběhem a vyhodnocením 17. ročníku VC MHJ v požárním útoku. Jednotlivé soutěže 

    byly bez zásadních problémů za solidní účasti družstev. Za evidenci družstev se vybralo 8500 Kč,  

    na poplatcích za půjčení soutěžících 6 900 kč, částka na ceny pro celkové vyhodnocení činila 60 000 Kč. 

    Věcné ceny za celkové pořadí -  kategorie ženy do 7. místa, muži do 10. místa. 

    Částka z krajské dotace na vyhodnocení byla již vyúčtována. 

    Závěrečné kolo se konalo v Lobodicích, kde byly předány ceny celkovým vítězům, výsledky jsou na webu 

    OV MHJ Přerov. OV děkuje HS Lobodice za velmi dobře zorganizované poslední kolo. 

    Pozvánku na poradu VR zajistí L. Zatloukal. 

 

    Poradní schůzka výkonné rady VC se uskuteční 15.11.2019 v 18.30 hod. v has. zbrojnici v Lobodicích. 

 

4) Volební období 2020 – 2025. 

    OV projednal přípravu VČS hasičských sborů a okresní konference. Protože končí volební období 

    budou na VČS sborů probíhat volby nových výborů, pokud nedojde ve výboru ke změnám VČS potvrdí 

    složení výboru HS pro další období. OV upozorňuje, že výbor musí mít lichý počet členů a je nejméně  

    tříčlenný – starosta, místostarosta, pokladník. Pokud má HS mladé hasiče je vhodné, aby vedoucí byl 

    členem výboru, ale podle stanov to není podmínka. Dále VČS volí předsedu a dva členy revizní komise, 

    pokud má HS méně jak 20 členů pak stačí jen jeden revizor účtů. 

    Ze stanov MHJ vyplývá, že VČS sboru volí také delegáty na okresní konferenci a sjezd MHJ. 

    Okresní konference se bude konat v pátek 20.3.2020 v 18.00 hod., místo zatím není stanoveno.  

    Každý hasičský sbor v působnosti MHJ okresu Přerov bude volit dva delegáty na tuto konferenci. 

    Sjezd MHJ se uskuteční v dubnu 2020, termín a místo budou upřesněny a HS volí jednoho delegáta. 

 

    Pro příští období navrhuje OV počet členů okresního výboru 5 ve složení starosta, místostarosta, 

    ekonom, vedoucí mládeže a člen, a do okresní revizní komise předsedu a 2 členy, kteří budou voleni  

    na okresní konferenci. 

    Pokud mají členové HS jiný názor mohou podněty předat L. Zatloukalovi. 

 

5) Termíny soutěží v roce 2020. 

     Okresní kolo v PS 9. nebo 16.5.2020 (společné pro MH i dospělé, předběžně Rokytnice). 

     Přebor MHJ 23.5.2020 mladí hasiči, 24.5.2020 dospělí, Brno. 

     Mistrovství rep. mezi ČHJ a MHJ 6.6.2020 mladí hasiči, 12.9.2020 dospělí (předběžně Brno).    

      

                                                                                                                      Zapsal Jaroslav Roubal          


