
Z á p i s 

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu OB konané 15. ledna 2010 

v Ostravě – Přívoze. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Přítomni : 

Členové předsednictva : Ing.Hadač,Kroča,Ing.Mutina,Rigó,Ing.Besta,Gavendová,RNDr Sochor 

Zástupci OOB a SKOB : AOP,AOV,BFM,HAV,JAM,LOV,MOV,ODR,SFM,SOP,TRC,TRI,VOV 

 

1)  Zahájení,  volba komisí 

Jednání VH zahájil a z pověření předsednictva ji také řídil Ing. Juřeník. Byl schválen program 

jednání VH, poté byly provedeny volby komisí – vedoucím návrhové komise byl schválen Ing. 

Besta, vedoucím mandátové komise J. Kroča. 

2) Zhodnocení  činnosti v roce 2009 

Předseda M. Hadač poděkoval zejména oddílům, které se starají o mládež a oddílům 

pořádající závody na krajské i celostátní úrovni. Poděkoval vedení SCM, hlavně pak jejímu 

vedoucímu M. Kovaříkovi. Vyzdvihl i jeho úsilí při získání grantu ve výši 40.000,- Kč pro rok 

2010 od Nadace OB Brno. Konstatoval, že závody KŽ proběhly na slušné úrovni. Ocenil 

aktivitu některých jednotlivců při pořádání závodů Slezské zimní ligy, která si již získala 

poměrně slušný zájem závodníků. Ocenil originální přístup jednoho z pořadatelů a to L. 

Krhuta za jeho přínos pro OB regeneračního charakteru. Vyzvedl dobré výsledky MTBO a LOB 

– L. Tomeček zisk medaile na MS. Výborné výsledky mladých závodníků na dorosteneckém 

ME a JMS. Poukázal na výsledky závodníků, kteří patří do našeho kraje nebo byli v dřívější 

době členy oddílů našeho kraje (např. Juřeníková, Stará, Kozák). Poděkoval členům 

předsednictva MSKS OB za vykonanou práci v roce 2009, především pak M. Bestovi -  

soutěžní komise, J. Kročovi – sekretariát a hospodaření, Z. Jakobimu – zpracování KŽ,             

T. Sochorovi – přebor škol. 

Vyzvedl výborné umístění družstva žáctva na M ČR oblastních výběrů – 4. místo. Rovněž tak i 

výsledky našich závodníků na celostátní úrovni – Kantor, Argaláš, Schuster, Hadač F. Poukázal 

na dobré výsledky našich mladých závodníků na ME – Schuster a Hadač F. Díky těmto 

úspěchům se dostal F. Hadač mezi nejlepších 10 sportovců MS kraje za rok 2009. Vyzval 

zástupce OOB a SKOB k pořádání závodů na vyšší než krajské úrovni v kraji v roce 2011. 

3) Zpráva o činnosti SCM v roce 2009 

Informace o akcích SCM v roce 2009 a zároveň i o výhledu na rok 2010 podal jeho vedoucí 

M. Kovařík – vše podstatné je uvedené v samostatném dokumentu, který obdrželi přítomni 

přímo na místě od M. Kovaříka. 



  

4) Zpráva o stávajícím stavu nové sady SI 

Informaci podal M. Hadač, novým správcem sady SI je Jan Slivečka. Pravidla pro zapůjčení 

této sady a její provoz jsou umístěné na webových stránkách MSKS OB.  Byl schválen 

manipulační poplatek ve výši 200,- Kč za zapůjčení pro závody SZL. 

5) Zpráva o čerpání rozpočtu v roce 2009 

Hospodář J. Kroča seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu – viz samostatná příloha, kterou 

obdrželi přítomni přímo na místě. 

6) Návrh čerpání rozpočtu v roce 2010 

Hospodář J. Kroča seznámil přítomné s návrhem čerpání rozpočtu – viz samostatná příloha, 

kterou obdrželi přítomni přímo na místě. 

7) Kalendář závodů OB 2010 

Podrobné informace podal vedoucí soutěžní komise MSKS OB M. Besta – informoval 

přítomné o tom, že v jarním KŽ bude hodnoceno 5 nejlepších závodů a v podzimním KŽ pak  

4 nejlepší závody každého závodníka. 

8) Dokumenty MSKS OB 

Vedoucí soutěžní komise M. Besta informoval přítomné o novém způsobu registrace 

závodníků, které bude kompletně v elektronické podobě a realizované přes systém OB 

HANÁ. Dále podal informace o republikových dokumentech a zároveň konstatoval, ž stávající 

dokumenty MSKS OB zůstávají ve stávající podobě bez výrazných změn. Upozornil na 

dodržování bodu 3.10 Prováděcích pokynů. 

9) Olympiáda škol v roce 2009 

S podrobnými informacemi seznámil přítomné T. Sochor – byly uskutečněny 4 závody 

okresních kol, jejímiž pořadateli byli Havířov, Opava, Třinec a Ostrava. Pořadatelem 

krajského finále byl OOP za účasti 114 závodníků. Tyto závody dělají dobrou propagaci pro 

OB – mládež získává informace o tom, co vlastně OB znamená. Informoval o pořádání 

celostátní akce Dny orientace v přírodě – na jaře i na podzim. 

10)  Zpráva kartografického úseku 

Podrobné informace podal V. Mutina – viz samostatná příloha zápisu. 

11)  Diskuse 

Jurčák K. : dotazoval se na možnost základního školení trenérů (tzv. T 3) pro nově začínající 

trenéry mládeže, které by se pořádalo v našem kraji (viz nový úkol v Usnesení VH) 



Mutina V. : informoval o skutečnosti, že J. Trojek (ten to na místě potvrdil) chce sponzorským 

příspěvkem dotovat nově zhotovené mapy při dodržení stanovených podmínek (prostor 

nesmí být mladší než 10 let, bude uvedeno logo sponzora, mapa musí splnit všechny 

předepsané a požadované podmínky). Dále přidělil nová čísla pro nově zhotovené mapy 

v roce 2010, opětovně vyzval k dodržování a splnění Směrnice pro tvorbu map a k odstranění 

nedostatků z roku 2009  

Hadač M. : informoval o změnách ve vydávání časopisu Orientační běh v roce 2010 (oproti 

avizovaným čtyřem číslům vyjde pět čísel, ale se stejným počtem stran), nebudou již zaslány 

bezplatné výtisky na vedoucí oddílů a klubů, pozval k účasti na GPS 2010 konaném na 

Vidnavsku 

Besta M. :  hovořil o důvodech vypisování závodů v nočním OB v krajské soutěži, o významu 

dobré čelové lampy pro tyto závody 

Kroča J. : podal zprávu mandátové komise o účasti na dnešním jednání VH, pozval přítomné 

na 1.závod JKŽ, který pořádá SK OB Ostrava na mapě Čertův vrch u Nového Jičína v sobotu 

27. března 2010  

12)  Usnesení VH MSKS OB 

Návrh Usnesení přečetl M. Besta- toto bylo jednomyslně schváleno. Viz samostatná příloha 

zápisu. 

 

 

 

Zapsal : J. Kroča – sekretář MSKS OB 

 

          

 

 


