Zápis z VV OSK Karlovy Vary dne 8.6.2017 v Nové Roli
Jednání svolal starosta p. Hubáček
Přítomní: Hubáček, Plačková, Klímová, Minář, Cupal, Hanzelín, Sinkule, Homolka , Pospěch,
Veselá Kaňková,
Host: pan Šeda SDH Pila
Program:
1. Přivítání
2. Zajištění Okresního kola v požárním sportu
3. Diskuze
4. Závěr
1. Starosta pan Stanislav Hubáček přivítal přítomné a přednesl program jednání. Poté si slovo
vzal p. Homolka a členům OORR se omluvil za nedorozumění v emailové konverzaci.
2.
a) Počet startujících družstev je ve chvíli schůze 3 družstva žen, 3 družstva mužů a 1
družstvo st. mužů. Občerstvení zajistí p. Homolka v restauraci BonJour přímo u
stadionu AC Start. K obědu bude guláš v ceně 80,- za porci. Cenové rozpětí za stravu
bylo stanoveno na 15.000,- Kč.
b) Toi-Toi toalety zajistí p. Homolka.
c) Rozhodčí zajistí p. Homolka.
d) Dopravu vody i překážek zajistí p. Hubáček společně s p. Krumphanzlem z HZS
Karlovy Vary. Doprava překážek bude probíhat v pátek. Nakládka v Nové Roli začne
15:00. Technická četa společně s p. Kenkušem bude na AC Startu od 15:30 zajišťovat
vyložení překážek a jejich rozmístění na trati. První se poběží štafeta muži i ženy,
každý v jedné dráze. Technickou četu na AC Startu zajistí p. Homolka. Ten také zajistí
dovezení jím vyrobených překážek – kladina, bariéra.
e) Proudnice budou jednotné.
f) Časomíru zajistí a bude obsluhovat p. Vaněk.
g) Ozvučení zajistí p. Hubáček.
h) Zdravotní službu zajistí p. Homolka.
i) U prezence bude p. Turek.
j) Ceny zajistí OSH – pan Hubáček.
3.
Přednesena žádost o možnost dorostenek běžet na okresním kole v rámci tréninku na MČR.
Žádosti bude vyhověno, odpověď zařídí pan Hubáček společně se žádostí o pomoc při
organizaci okresního kola.
K úkolům rozdaných na poslední schůzi VV:
 Polokošile pro VV a rozhodčí jsou objednány.
 Výroba průkazek je v plném proudu, sportovci musejí mít na průkazkách fotografie.
Na okresním kole jsou přípustné staré i nové průkazky, vždy pouze se všemi
náležitostmi, které musejí mít.
 Překážky v Bochově jsou v jednání, úkol pro p. Hubáčka stále trvá.
 P. Veselé se podařilo zveřejnit pozvánku na Okresní kolo do Sadova v Karlovarském
deníku a navázat tak možnou budoucí spolupráci.




P. Veselá Kaňková prověřila platby pro pana Vaňka, kontaktovala ho a byla utvrzena,
že pan Vaněk osobně nemá vůči OSH žádné pohledávky a je spokojen s odměňováním
za svou práci s obsluhou časomíry.
P. Veselá Kaňková připravila trestní oznámení na p. Homolku za nedodání
objednaného a zaplaceného zboží. V případě, že překážky nebudou na okresní kolo
dodány, trestní oznámení bude podáno na Policii ČR. V opačném případě bude
zničeno a celá situace bude uzavřena.

4. Závěrečné slovo pronesl starosta pan Hubáček

Zápis vypracovala p. Veselá Kaňková Pavla

