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 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA 
     OKRESNÍ SDRUŽENÍ PŘEROV 
 VV OSH Přerov 
 Mánesova 1347 
 751 31 Lipník nad Bečvou 
 
Věc:  

Vyjádření výboru SDH Radíkov k obdrženému „stanovisku“ ze dne 5. 5. 2015 od starosty OSH Přerov. 

Výbor SDH Radíkov opakovaně projednal obdržené stanovisko na svém zasedání dne 22. 5. 2015.  

 

Stanovisko výboru je následující: 

 

- S politováním musíme konstatovat, že musíme takto komunikovat a ztrácet drahocenný čas, pro nás, 

nad nesrozumitelným a nepochopitelným rozhodnutím. 

- Na základě obdrženého dopisu ze dne 16. 4. 2015 jste SDH Radíkov vyřadili ze seriálu VC OSH 

Přerov. 

- Na základě zmiňovaného dopisu jsme vaše stanovisko projednali na výboru SDH Radíkov dne 24. 4. 

2015 a podali jsme písemné stanovisko na základě vašich písemných požadavků. 

- SDH Radíkov respektoval „vyřazení a nezapočítání naší soutěže „O pohár starosty SDH do seriálu 

soutěží VC OSH Přerov“. 

- SDH Radíkov nežádal o náhradní termín, ale využil na základě obdržené písemné nabídky možnost 

zvolení náhradního termínu.   

- Připomínáme, že jsme se k původnímu rozhodnutí VV OSH Přerov neodvolávali, jak se uvádí ve 

vašem stanovisku. 

- Konstatujeme, že dnešnímu dnu není zveřejněn zápis o projednání našeho písemného stanoviska na 

VV OSH Přerov s volbou náhradního termínu.  

- Domníváme se, že o znovu schválení původního kalendáře jste po písemném vyřazení našeho sboru 

ze seriálu VC OSH Přerov měli mít naše souhlasné stanovisko. 

- Uvádíte jako důvod neschválení, že: „Dle platných pravidel nesmí soutěžící v jeden den soutěžit na 

dvou soutěžích“. Není nám známo, kde je toto pravidlo zakotveno. Platná pravidla VC OSH Přerov 

tuto citaci neobsahují. 

- V pravidlech je pouze uvedeno: „V jednotlivých soutěžích VC OSH  nesmí závodník soutěžit za více 

než jedno družstvo (tento den)“.   

- Na základě výše uvedených skutečností oznamujeme, že již nebudeme měnit naše původní 

rozhodnutí, organizaci a zajištění soutěží pořádaných v Radíkově a v letošním roce již SDH Radíkov 

nemá zájem pořádat VC OSH Přerov. 

- Taktéž žádáme o navrácení finančního poplatku za neuspořádání, z důvodu vyřazení, VC OSH Přerov 

2015 ve výši 700,- Kč. na účet 225954972 / 0300. Poštovní spořitelna. 

 

Děkujeme za pochopení  

 

SDH Radíkov: 

Radíkov  64     

75301  Hranice 

Zastoupený Bc. Liborem Hynčicou, starostou SDH Radíkov, tel. 604 56 43 67,  e-mail : 

hyncical@sps.hranet.cz 
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