
Z á p i s 
 

z jednání Valné hromady MSKS OB konané 8. prosince 2007   
-------------------------------------------------------    

 
Přítomni :   

Zástupci OOB a SK OB : Hadač Mirek   AOP 

     Zajíc Josef   AOV  

     Mutina Vlastimil  BFM 

     Sochor Tomáš   HAV 

     Besta Michal   JAM 

     Hadač Mirek (plná moc) KYL 

     Juřeník Josef   MOV 

     Rigó Marek   ODR 

     Kociánová Eva   OOP 

     Lichý Květoslav  SOP 

     Gavendová Anna  TRI 

     Kopec Tomáš   VOV 

 

Další účastníci :  Kroča J., Kovařík M., Kovaříková M.,Zajíc J.ml. 

Nepřítomni : BOV,HOB,KAR,KRN,SFM,TRC,VRB  

  
1) V úvodu jednání Valné hromady bylo schváleno : 

- mandátová a volební komise ve složení Marek Rigó a Martin 
Kovařík 
jednací a volební řád 
řídící Valné hromady J. Juřeník 
program Valné hromady 

 
2) Zprávu o činnosti MSKS OB za celé volební období přednesl předseda M. 

Hadač, který mj. řekl : 
- závody KŽ proběhly na vynikající úrovni 
- SCM pod vedením M. Kovaříka rovněž pracovalo na vynikající úrovni 
- Získání dotace od Nadace OB ve výši 50.000,- Kč na rok 2008 
- 6 závodníků MS kraje zařazeno do dorosteneckých výběrů ČR 
- v zimním období běží již několik roků zimní liga v OB za 

poměrně velké účasti závodníků a při volném přístupů pořadatelů 
k organisaci závodů lze zažít velmi zvláštní 
způsoby postupů a hledání kontrol… 

    -   v roce 2007 byly na území MS kraje uspořádány závody na  
   vrcholové úrovni a to 2x ŽA (VRB), 2x ŽB (TRI), 3x M ČR -   
štafety, sprint, družstva (AOP), tříoblastní závod (MOV), 
   Přebor škol – celostátní finále (AOV), mezinárodní závody   
Grand Prix Silesia (POBO) 

- poděkování M. Binčíkovi, správci SI za jeho přínos při zpra- 
covávání výsledků a provoz SI 

 
3) Zprávu o činnosti SCM přednesl její vedoucí M. Kovařík : 

- lékařské prohlídky v Třinci v měsíci březnu 
- mapové soustředění ve Vracově ve dnech 30.3. až 1.4. za  

účasti 33 závodníků a 3 trenérů 
mapové soustředění ve Zlatých Horách ve dnech 5. až 8.května 
za účasti 37 závodníků a 3 trenérů 
testy na dráze v Třinci ve dnech 12. A 13. května za účasti 25 
závodníků 



v dorosteneckých kateg. silná generace, u žákovských kateg. se 
jeví nedostatek závodníků 
práce s mládeží pouze u TRI, AOV a částečně MOV 
nejlepší závodník Kantor Ondřej z TRI : 

1.  místo ve štafetách  MED 
6.  místo na klasické trati MED 
11.  místo ve sprintu MED 

 
4) Hospodář MSKS OB J. Kroča seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu za 

období 1-11/2007 a s návrhem rozpočtu na 2008 s tím, že tento bude 
definitivně schválen, po obdržení finančních dotací od ČSOB, na 
únorové schůzi Př MSKS OB.      

 
 
5) S kalendářem závodů OB 2008 a komentářem k němu seznámil přítomné M. 

Besta s tím, že počet závodů zařazených do jarního a podzimního KŽ se  
oproti roku 2007 snížil na 8 závodů. Jedním z důvodu byla skutečnost, 
že při počtu 10 závodů docházelo u některých závodů ke snížení počtu 
závodníků. 

6) Zástupce STK MSKS OB M. Besta seznámil přítomné se Soutěžním řádem a 
Prováděcími pokyny, které nabývají platnost od 1.3.2008. 
Mj. kladl důraz na dodržování bodu 8.7. SŘ – předpokládané časy 
V jednotlivých závodech a kategoriích a bodu 3.9 PP ve věci 
povinnosti použít měřítko mapy pro daný druh závodu. Rovněž poukázal 
na nedostatky v rozpisech závodů a důrazně žádal pořadatelé závodů, 
aby rozpisy psali podle Pravidel OB. 

7)  Kartografický úsek :    
    V roce 2007 vydáno v MS kraji celkem 28 nových map pro OB. 
    Nedostatky a chyby : 
    MOV – vydání dvou map se stejným názvem 
    OOP – vydán dvou map se špatnými evidenčními čísly!! 
    Resty za rok 2007 : 
    AOP – předání 15 ks map ze Silesie (4 mapy), předání map Březová, Sady  
    5 ks 
    AOV – vyplnění evidenčních listů (3 mapy) 
    HAV – vyplnění evidenčního listu (1 mapa) 
    MOV – vyplnění evidenčního listu (1 mapa) 
    OOP – vyplnění evidenčních listů (2 mapy) 
    VRB – předání map „A“ 5 ks, vyplnění evidenčních listů a předání map  
    Z M ČR LOB 
    KK požaduje o splnění uvedených požadavků do konce roku 2007  
    KK žádá všechny oddíly o zaslání skenu map (.bmp nebo .jpg) na www- 
    stránky MSKS 
    (olda.vlach@centrum.cz) – zatím splnili pouze HAV mapa Nábřeží a SOP mapa  
    Mlýnek-jih. 
     
    Evidenční čísla pro rok 2008 ve tvaru 08/08/XX  
    AOV (M ČR NOB,KŽ,KŽ sprint,výuková mapa)  01,02,03,04 
    MOV (ZŽ,KŽ)        05,06 
    VOV (ZŽ)        07 
    AOP (Silesia 6x)       08,09,10,11,12,13 
    SOP (KŽ)        14 
    HAV (KŽ 2x)        15,16 
    KRN (KŽ 2x)        17,18 
    TRI (KŽ 2x, výuková mapa 2x)     19,20,21,22 
    BFM (KŽ,výuková mapa)      23,24 
    VRB (KŽ)        25 
    OOP (výuková mapa 2x)      6,27 
 



    Vlastnictví a blokace prostorů : 
    Zaevidovany nové blokace prostorů od oddílů : AOV,OOP,SOP,TRI.  
    Zveřejněny platné blokace. 
    Na strankách MSKS budou uvedeny nové blokace a stávající platné  
    blokace, také aktualizované vlastnictví prostorů pro rok 2008 
    Dle platných Pravidel pro hospodaření s prostory v MS kraji. 
    Oddíl AOP použil pro svůj vlastní závod prostor „Březová“, který  
    Byl platně zablokován oddílem ODR. Nutno sledovat blokací!! 
 
    V roce 2008 bude pokračovat projekt výukových map (zabezpečuje ČSOB),   
    v MS kraji mono zpracovat 6 map (dotace á 3.000,- Kč). Projektu se  
    zúčastní oddíly : AOV (1 mapa), BFM (1), OOP (2), TRI (2).  
    Bližší informace a požadavky na zpracování budou na stránkách ČSOB 
    (jaro 2008).  
    KK vlastní folii, možný odprodej za 90,- Kč (A3).  
 
8)  Volba členů předsednictva : 

Celkem bylo přihlášeno 10 kandidátů – v prvním kole obdrželi 
tyto počty hlasů :  Hadač 12, Mutina 12, Gavendová 12, Binčík 12, 
Besta 12, Kroča 11, Sochor 10, Rigó 9, Kopec 8, Válka 8 
Ve druhém kole bylo hlasováno mezi Kopcem a Válkou : zvítězil 
Kopec T. se 7 hlasy proti 4 hlasům J. Válka.   

9)   Diskuse : 
  Gavendová A. : 

- informace o závodech škol na okresní, krajské a celostátní úrovni 
- závody proběhly v 5 okresech za účasti cca 500 závodníků 
- pořadatelé krajského kola HAV a celostátní finále Přeboru škol AOV 

se svého úkolu zhostili velmi dobře 
- pro rok 2008 jsou okresní i krajské finále pořadatelsky zajištětni 
Rigó M. : 
- poukázal na nedodržování bodu 3.6a) PP o rozesílání rozpisů na OOB 

a SKOB 
Lichý K. : 
- dotaz ve věci zhotovení diplomů pro mistrovské závody a jejich 

úhrada 
Kociánová E. : 
- poukázala na chybějící částku ve vydání pro krajské finále přeboru 

škol 
Juřeník J. : 
- informoval přítomné o jednání Valné hromady ČSOB dne 1.12.v 

Prostějově 
Zajíc J. : 
- rozvoj OB s ohledem na současnou situaci v naší společnosti 
-  není příliš optimistický, což se již nyní projevuje snižováním 

členské základny OB 
 

10) Valná hromada schválila Usnesení – viz samostatná příloha zápisu.         
Na VH přítomno 12 zástupců z 19 pozvaných, což je 63,15 %, čímž je VH 
usnášeníschopná. 

 
11) Na závěr jednání VH vystoupil předseda M. Hadač a poděkoval všem 
členům dosavadního předsednictva za vykonanou práci v tomto volebním 
období a popřál všem přítomným hodně úspěchů jak v osobním životě tak ve 
sportovní činnosti.  
 


