Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 17. listopadu 2012 v Olomouci-Černovíře

Jednání zahájeno s hodinovým zpožděním (10°° hod) z důvodů nepřítomnosti nadpoloviční většiny představitelů
sborů. V průběhu hodinové posunu zahájení proběhlo předání ocenění a poděkování členům v rámci OSH
Olomouc.

Přítomni:

dle presenční listiny (přítomno 68 představitelů sborů )

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR a další dle presenční listiny hostů

Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
2. Volba pracovních komisí
3. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
4. Zprávy OSH Olomouc (zpráva starostky OSH a OOR)
5. Roční průběžná zpráva o hospodaření OSH ( tvorba a čerpání rozpočtu 2012)
6. Návrh rozpočtu na rok 2013 (provizorní rozpočet do 04/13)
7. Zaměření činnosti OSH na rok 2013
8. Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
9. Příprava VVH SDH a okrsků
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájila jménem VV OSH Ol. starostka se. V. Švubová, přivítala přítomné hosty,
představitele SDH, zástupce HZS OLK plk. Ing. V. Hrubého a zástupce statutárního města Olomouc
Mgr. Machovou.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Květoslav Smrček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 68 zástupců sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 68 hlasů.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 68

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 2.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, br.
Zbyněk Cenkl, se. Čestmíra Spurná, br. Milan Vysloužil, br. Josef Pelc
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 68
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. Ing. Lukáš Pluháček (VV OSH Ol.), br. Ing. František
Faltýnek (SDH Střížov), br. Jiří Tichý (SDH Rataje)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 68
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 67
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Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Mgr. Alois Švancara (SDH Drahanovice), br. Jaroslav Šponar (SDH
Olomouc-Holice)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 68
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 3.
Vyplynuté úkoly a povinnosti z jarního Shromáždění představitelů SDH okresu (7.4.2012) a
z mimořádného Shromáždění delegátů okresu Olomouc (25.5.2012) a jejich přijatých usnesení byly
splněny.
ad. 4.

= zpráva starostky OSH Ol. se. V. Švubové o činnosti OSH Ol.
Příloha č.1
- návrh na nestažení stížnosti proti usnesení PČR a pokračování v šetření Policie České republiky ve
věci vzniklé škody OSH Olomouc x br. L. Sýkora
- hlasování o nestažení stížnosti proti usnesení:
Pro: 7
Proti: 27
Zdrželi: 34
→ tento výsledek ukládá podat návrh na stažení stížnosti proti usnesení PČR a nepokračovat v šetření
PČR
= zpráva Okresní odborné rady velitelů, přečetl vedoucí OORV br. Roman Mácha
Příloha č.2
= zpráva Okresní odborné rady mládeže, přečetla vedoucí OORM se. Lenka Trnková
Příloha č.3
= zpráva br. Antonína Pudla za Okresní odbornou radu prevence
Příloha č.4
= zpráva br. Antonína Geprta za Aktiv zasloužilých hasičů (přečetla starostka OSH)
Příloha č.5
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.6
ad. 5. a ad. 6.
- roční průběžnou zprávu hospodaření OSH za rok 2012 a výhled pro rok 2013 přednesl I. náměstek
starostky OSH br. Ing. Kropáč
Příloha č.7
- výhled rozpočtu na rok 2013
Příloha č.8
ad. 7.
- zaměření činnosti OSH na rok 2013
Příloha č.9
ad. 8.
- br. Ing. Martin Žouželka – rozebral možnosti platby členských příspěvků, vyplnění hlášení o činnosti
SDH a vydaná pravidla k vyplnění, přílohy k reg. listů a zprávu pro OSH Ol.
- platba čl. příspěvků 100,-/člena – hotově na sekretariátě OSH, nově zasláním na účet č.
6733811/0100, variabilní symbol je registrační číslo SDH
- hlášení o činnosti SDH – prioritou je vyplnění hlášení přes centrální evidenci SDH
- přílohy k reg. listům – je nutný jen ORIGINÁL a to ve 2 vyhotoveních
- zpráva pro OSH – záleží na každém SDH pokud chce odevzdat, budou zde použity hlavně podklady
pro rozdělování techniky z přebytků státu; všechny řečené informace budou na www stránkách OSH
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ad. 9.
- br. David Číhal - projednán a rozebrán vzorový průběh VVH sborů; vzorové zajištění je umístěno na
www stránkách OSH Ol. v sekci „tiskopisy“ – www.oshol.hasici-ol.cz
ad. 10.
Mgr. Machová (náměstkyně primátora smOl.) – vyslovuje zájem statutárního města Olomouc o
podporu činnosti JPO a to jak finanční tak věcnou
plk. Ing. Václav Hrubý (HZS Olomouckého kraje) – děkuje za činnost sborů a JPO při mimořádných
událostech v součinnosti s HZS; v přečtených zprávách je velmi znát hasičská skromnost a je nutné do
nich zahrnout více činnosti z práce JPO a ne se zaměřit jen na požární sport a jiné druhy sportu
se. Dáša Bártková (starostka KSH OLK) – poukazuje na nízkou úroveň zpráv OOR a nízkou účast
představitelů sboru, což hodnotí jako výraz neúcty sborů k současnému VV OSH; přeje klidné prožití
zbytku roku a elán do další práce
se. V. Švubová (starostka OSH Ol.) – neúčast představitelů sborů vidí ve špatném pochopení výrazu
„není možná zastupitelnost“ který byl uveden na pozvánkách; tímto bylo myšleno, že není možné
zastupovat daný sbor osobou z jiného sboru a ne, tak jak bylo v mnoha případech pochopenou, že musí
být přítomný pouze starosta sboru; toto tvrzení je podloženo mnohými telefonáty starostů SDH na
sekretariát OSH
br. Ing. Jiří Kropáč (VV OSH Ol.) – děkuje jak SmOl tak KÚ OLK finanční pomoc při akcích
pořádaných OSH Ol, děkuje SDH Černovír za přípravu sálu a věci s tím spojené pro dnešní
shromáždění
br. Roman Mácha (vedoucí OORV) – reaguje na vystoupení plk. Hrubého k obsahu zprávy OORV
zaměřené jen na sport – „do zprávy OORV nelze zahrnout činnost JPO, jejich školení odbornosti a
další jejich aktivity, neboť tyto JPO nejsou zřizovány v rámci SH ČMS, ale samotnými obcemi;
veškeré aktivity pořádané radou samostatně, nebo ve spolupráci s HZS jako jsou zkoušky Hasič II. a
III. stupně, nebo školení rozhodčích ve zprávě zahrnuty jsou“.
br. Roman Mácha (vedoucí OORV) – předkládá SP SDH znění Organizačního zabezpečení
okrskových kol v PS
- vznik mnohonázorové diskuse nad brzkým termínem ukončení základních kol; vše však naráží na
pravidla PS a nutností dodržet časový odstup mezi jednotlivými koly postupových soutěží
- návrh na schválení OZ okrskových (základních) kol tak jak bylo předneseno
- hlasování o znění OZ okrskových kol v PS:
Pro: 45
Proti: 14
Zdrželi: 9
OZ okrskových kol bylo schváleno – platné znění bude zveřejněno na www stránkách OSH Ol. v sekci
„aktuálně“ a „soutěže dospělí“ – www.oshol.hasici-ol.cz
- br. Roman Mácha (vedoucí OORV) – předkládá SP SDH pro potřeby vzniku kalendáře soutěží datum
31.1.2013 jako nejzazší termín pro zaslání termínů konání pohárových soutěží dospělých na
předepsaném tiskopise, který bude zaslán elektronicky
- hlasování o termínu pro zaslání dat do kalendáře soutěží dospělých v PS:
Pro: 68
Proti: 0
Zdrželi: 0
br. M. Zbořil (SDH Doloplazy) – děkuje OORM za jejich práci a pokládá otázku „Proč soutěž
Olomoucký drak byla konána před KÚ OLK na takovém povrchu, který tuto soutěž posunul o krok
zpět“.
- reaguje starostka OSH – tato varianta byla zvolena z důvodů ekonomické výhodnosti, avšak pro
ročníky další a všeobecně pro všechny soutěže pořádané OSH se již rýsuje dohoda se SmOl o
možnosti využívání lepší areálu pro sport určených.
br. Mrázek (SDH Nenakonice) – dotaz „Zda není možné zajistit výstupy z centrální evidence i v jiných
formách souboru např. csv; na SP SDH 12.11.2011 byly ve zprávě OSH informace o nákupu 4 časomír
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a jejich možnosti využití pro potřeby SDH v okrese, nikde jsem však nenašel na koho se v daném
problému obrátit“
- reaguje M. Žouželka – Vaše požadavky ohledně evidence SH ČMS a jejích výstupů jsme spolu již
konzultovali e-mailově a já všechny požadavky posílám br. Aulickému do Prahy kde je centrální místo
připomínek; jaké připomínky potom ústředí řeší s tvůrci programu a které jsou akceptovány a které ne
již nevím.
- reaguje R. Mácha – časomíry byly zakoupeny dvěma okrsky a dvěma SDH a na jejich využití je
nutné se domlouvat s konkrétními osobami v těchto okrscích či sborech; OSH Ol. muže na www OSH
stránky umístit kontakty na dané osoby
br. L. Sýkora (SDH Vacanovice) – děkuje všem přítomným za doručené pozvánky na různé akce sborů
a dotazuje se „Proč nebylo zveřejněno usnesení (rozhodnutí) z kauz týkajících se mé osoby a proč
OSH Ol. využívá advokátní kancelář až z Hradce Králové“.
- reaguje starostka OSH – myslíme si, že tento dokument by neměl být veřejně dostupný, je však
všem přístupný na sekretariátu OSH Ol.; daná advokátní kancelář je pro nás nejlevnější
ad. 11.
- návrh na usnesení
- mandátová komise upravuje počet přítomných představitelů na 65. (3 představitelé jednání opustili)
= hlasování o přijetí usnesení:
Pro: 65
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 12.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová popřála do další práce mnoho sil a zdaru.
Zároveň všem poděkovala za jejich účast a věcný přístup k jednání.

V Olomouci 17. listopadu 2012
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Jaroslav Šponar

…………………………………..

br. Mgr. Alois Švancara

…………………………………..
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USNESENÍ
shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 17. listopadu 2012 v sále hasičské zbrojnice v Černovíře.
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:

I. Schvaluje
- Navržený program jednání.
- Složení pracovních komisí:

Návrhová komise:

předseda: Ing. Lukáš Pluháček
členové: Ing. František Faltýnek, Jiří Tichý
Mandátová komise: předseda: Jan Konar
Členové: Vysloužil, Cenkl, Zlámal, Spurná, Pelc
Zapisovatel:
Ing. Martin Žouželka
Ověřovatel:
Šponar, Švancara
- Nepokračování v šetření Policie České republiky ve věci vzniklé škody OSH Olomouc.
- OZ okrskového kola v PS pro rok 2013
- Termín pro odeslání termínů konání pohárových soutěží – 31. 1. 2013

II. Bere na vědomí
-

Výsledek kontroly usnesení z minulého shromáždění představitelů SDH OSH Olomouc.
Zprávu starostky OSH Olomouc.
Zprávy: OORV, OORM, OORP,OKRR, aktivu zasloužilých hasičů, o hospodaření OSH Olomouc v období
leden až září roku 2012.
Návrh rozpočtu pro rok 2013.
Zaměření činnosti OSH Olomouc na rok 2013.
Příspěvky z diskuze.

III. Ukládá
1) Všem sborům:
- Nahlásit termíny VVH SDH v kanceláři OSH Olomouc.
- Do 31. 12. 2012
- Podat závaznou přihlášku ke školení pro prodloužení odborné způsobilosti ROZHODČÍ
- Nahlásit termíny soutěží ligy mladých hasičů.
- Do 31. 1. 2013:
- Zaplatit členské příspěvky.
- Provést VVH SDH.
- Zpracovat a odeslat hlášení o činnosti SDH.
- Zaslat originál přílohy k registračnímu listu ve třech výtiscích kanceláři OSH Olomouc.
- Zaslat termíny konání soutěží (kategorie muži, ženy) do předloženého formuláře.
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2) Výkonnému výboru
- Na svém jednání zaujmout stanoviska k příspěvkům z diskuze.

V Černovíře dne 17. 11. 2012

Předseda návrhové komise:

____________________________
Ing. Lukáš Pluháček

Členové:

____________________________
Ing. František Faltýnek

____________________________
Jiří Tichý
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Příloha č.1

Zpráva starostky OSH Olomouc
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči , vážení hosté
Před půl rokem jsem zde před Vámi stála a četla jsem zprávu před volbou starosty OSH. V ní jsem
řekla, že OSH stojí na pomyslné křižovatce a je jen na nás všech , kterou cestou se vydáme. Vy jste si
vybrali a já a nově zvolený VV OSH se snažíme splnit to, co jsem nastínila. VV OSH se schází každý
měsíc a zápisy z nich si může každý přečíst na okresních stránkách. Snažíme se o řešení nastávajících
situací operativně a k tomu bylo zvolené vedení OSH, které se schází každý týden. Když je potřeba
jsme všichni ve spojení emailem nebo telefonem během chvilky. Všichni členi VV jsou zapojeni a
každý nese odpovědnost za přidělené úkoly. Rozhoduje se kolektivně a vždy se zvažuje to nejlepší
řešení, tak jak nám to stanovy ukládají. To jen tak informativně na začátek.
Dnešní shromáždění začnu trošku netradičně a to proto, že si myslím a členi VV se mnou souhlasí , že
vyšší vyznamenání by měla být udělována právě na shromážděních. Proto mi dovolte, abych vyzvala
br. Bernarda Šafaříka, se. Marii Balutovou a br. Květoslava Smrčka , aby předstoupili . Br.
Šafaříkovi byl udělen Řád sv. Floriána, Se. Balutová a br. Smrček byli oceněni medailí Za zásluhu o
výchovu . Ještě by tady měl být br. Grund Milan z Dolan, ale tomu to zdravotní stav nedovolil a proto
jsem mu vyznamenání Za mimořádné zásluhy předala včera doma.
Tak jako vyšší vyznamenání, ale i reprezentace OSH Olomouc na republikové úrovni patří do aktivit ,
které si zaslouží alespoň poděkování. A proto bych požádala se. Ing.Hanku Zacpálkovou, která se
dostala do finále MISS HASIČKA 2012. Dále partu hochů, která nás reprezentovala na MČR ve
vyprošťování pro rok 2012 a jsou to: Velitel jednotky br. Tomáš Otruba a jeho družstvo – br.
Michal Vyroubal , br. Ondřej Rozsíval, br. Roman Malý a br. Pavel Okleštěk všichni z SDH
Náměšť na Hané. I dorost jsme měli zastoupen a to na MČR v dorostu nás reprezentoval opět z
Náměště br. Pavel Skoupil. Pro nás v netradiční disciplíně střelba ze samopalu na Mezinárodní
soutěži Zlatý lev 2012 naše barvy hájila a na 1. místě se umístila se. Mgr. Marcela Vystrčilová , dnes
se kvůli pracovní vytížení nezúčastní, ale poděkování obdržela. Všem jmenovaným ještě jednou
děkuji.
V děkování budu ještě pokračovat a vezmu to popořádku, abych na někoho nezapomněla . Všichni
víme, že OSH může připravit soutěže a akce, ale bez sborů, které spolupracují a ve kterých se tyto
akce konají to nejde.
Za celý VV děkuji všem sborům, které spolupracovaly v organizování soutěží TFC, jsou to Břevenec,
Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Velký Týnec a Chválkovice. Velké poděkování patří SDH
Přáslavice, kde se konalo Okresní kolo v PS. Velkému Újezdu za pořádání soutěží MH a to Plamene a
CTIF a zajištění zázemí na soutěži Olomoucký DRAK. SDH Pískov jsem si nechala až na konec,
protože těm patří zvláštní poděkování , co se týče zajištění ZPV. Měli to ztížené, tím, že se na víc
vzorně starali i o zakladatele hry PLAMEN v Ol. okrese, kteří se také v rámci oslav 40. výročí
založení hry Plamen zúčastnili.
Tím jsem se dostala k AZH. Tady patří poděkování SDH Bouzov, který připravil v krásném prostředí
Bouzova příjemné posezení s dobrým občerstvením .
Jen z těchto poděkování je patrné, že činnost v OSH je bohatá. V letošním roce jsem navštívila
nespočet výročí sborů a také soutěží. S klidným svědomím můžu konstatovat, že úroveň těchto akci je
slušná ba spíše velmi dobrá. Hasiči v našem okrese mají chuť pracovat a mi se jim snažíme dle
nejlepšího svědomí pomáhat ať už radou nebo v oblasti vyznamenání.
Další důležitou věcí, tou nejdůležitější jsou finance. Zde také můžu říci , že vztahy mezi Krajským
úřadem a Smol. jsou na velice dobré úrovni a jsou našimi největšími sponzory. Bez jejich pomoci by
jsme nemohli organizačně zabezpečit Tohatsu ani Olomoukého Draka a spoustu jiných aktivit. Přes
UNO zase získáváme peníze na zkvalitnění školení a občerstvení na tyto akce.
VV OSH neřeší jen věci příjemné, ale bohužel i negativní. 10.10 2012 proběhl soud mezi OSH
Olomouc a bývalým starostou OSH Luďkem Sýkorou ohledně náhrady škody na služebním vozidle.
Na základě vzájemné dohody potvrzené Okresním soudem Olomouc nám Luděk Sýkora musí zaplatit
50% ze způsobené škody .
7

6.11.2012 přišlo z policie ČR Usnesení o odložení případu v záležitosti využití dotace na nákup
časomíry (1,2mil Kč) a finanční ztrátě 56tis. Kč) způsobené nevykazováním soukromích jízd
služebním vozidlem
Tohle usnesení přišlo i nám, jak už jsem konstatovala jako straně poškozené, přestože VV OSH Ol.
trestní oznámení nepodával. Nicméně je potřeba k této věci zaujmout stanovisko. VV rozhodl, že
stížnost na Usnesení se podá, protože zde byla promlčecí lhůta 3 dny , ale vy představitelé sborů
musíte zvážit a rozhodnout , jak se bude dále postupovat, protože je to tak závažná věc, která se dotýká
nás všech. Proto předám slovo řídícímu schůze, aby dal hlasovat, jestli stížnost stáhnout nebo
pokračovat ve vyšetřování. Okolo této věci bylo už řečeno tolik, že znovu o tom diskutovat je
zbytečné.
Na závěr bych Vám všem chtěla poděkovat, za činnost, kterou ve svých sborech vykonáváte, za
hodiny, které trávíte mimo svůj domov a pomáháte druhým. Našim rodinám, za to, že tolerují naší
nepřítomnost a jsou nám oporou.
Těm co letos již neuvidím přeji šťastné svátky vánoční a co nejméně výjezdů, ať nám technika slouží
jen při sportu.
Vlastimila Švubová
starostka OSH Olomouc
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Příloha č.2

Zpráva o činnosti OORV za rok 2012
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a zároveň seznámil s činností Okresní odborné rady velitelů.
OORV do dnešního dne plní veškeré úkoly, které si v plánu práce pro rok 2012 stanovila. Okresní
odborná rada velitelů OSH ČMS Olomouc se v roce 2012 scházela pravidelně na svých zasedáních a
to vždy první čtvrtek v měsících: únor, březen, duben, květen, červen, září a listopad. Hlavním bodem
práce OORV v roce 2011 bylo uspořádání soutěže Okresního kola v PS, seriál soutěží TOHATSU
FIRE CUP, oznak odbornosti SHČMS Hasič III a II, pomoc OORM při zajišťování soutěží Ligy
mladých hasičů v PÚ, výběr a nákup časomír pro jednotlivé SDH a Okrsky k zabezpečení jejich
soutěží. Dalším úkolem OORV je sestavení kalendáře soutěží OSH Olomouc muži, ženy. Tento
kalendář je sestavován vždy v měsíci lednu podle vámi zaslaných informací a zájmu o zapsání vaši
soutěže do tohoto kalendáře. Není to v mnoha případech jednoduchý úkol, proto chceme na vás
apelovat aby jste údaje o konané soutěži psali do předem připraveného formuláře, který po
odsouhlasení dnešním shromážděním, bude rozeslán do všech SDH. Pokud budete žádat o zapsání vaší
soutěže do kalendáře soutěží OSH Olomouc, držte se prosím instrukcí, které budou popsány u tohoto
e-mailu.
Každoročně na podzimním shromáždění berete na vědomí OZ pro okrsková kola v PS. OORV na
svém zasedání konstatovala, že díky včasnému vydání OZ pro okrsková kola a účastí komisařů soutěží
z řad OORV a VVOSH, úroveň postupových soutěží značně stoupla, za což všem pořadatelům
děkujeme.
Co se týče Okresního kola v PS, které se konalo v Přáslavicích, mohu konstatovat, že bylo opět
připraveno na vysoké úrovni, pouze rozmary počasí nám naši práci značně zkomplikovalo. Velké
poděkování samozřejmě patří Okrsku Velké Bystřice bez jehož pomoci a přístupu by jsme jen stěží
dokázali tuto soutěž připravit. Chci se opět každoročně zmínit o tom co nás při pořádání Okresní
soutěže trápí nejvíce, na Okresním kole se zúčastňuje málo rozhodčích, kteří by určitě přispěli k ještě
zdárnějšímu průběhu soutěže. Proto vás chci touto cestou požádat o spolupráci aby k těm rozhodčím,
kteří se již dlouhodobě této soutěže zúčastňuji přibyl alespoň jeden rozhodčí z každého okrsku navíc a
aby jste na svých okrscích podpořili snahu OSH a přiměli rozhodčí k účasti na tomto okresním kole.
Chci jen podotknout, že Okresního kola v PS, se mohou zúčastnit i rozhodčí bez průkazu rozhodčího.
Každoroční nedílnou součásti plánu práce je ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje uspořádání
školení rozhodčích v PS. Mnoho rozhodčích přišlo o průkaz rozhodčího, vzhledem k tomu, že
neabsolvovali po pěti letech toto školení s přezkoušením, dle přílohy číslo 5 KVALIFIKACE
ROZHODČÍCH, odstavce 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST písmena d) Podmínky pro získání a
prodloužení platnosti kvalifikačního stupně rozhodčí, dle pravidel PS. Chci jen upozornit, aby si
rozhodčí, zkontrolovali na průkazech datum vystavení a ti, kteří mají absolvovat přezkoušení v příštím
roce, aby neopomněli nejpozději do 31.1.2013 podat Závaznou přihlášku na kurz pro prodloužení
kvalifikace rozhodčí v PS.
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Příloha č.3

Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc za rok 2012
Dovolte mi, abych Vás pozdravila a zároveň seznámila s činností rady mládeže, která se
scházela na pravidelných schůzkách každý měsíc dle domluvy. Zde projednávala aktuální plán
činnosti a potřebné informace.
Leden
-přijetí nového člena do OORM-Miroslav Vítek SDH Pískov
- postoupila VV OSH ke schválení kalendář soutěží MH
- návrh programu na školení vedoucích a instruktorů v Jánských Koupelích
- propagace soutěže Požární ochrana očima dětí
Únor
- vypracování OZ a bližších pokynů a informací o školení vedoucích a rozhodčích
mládeže v Jánských Koupelích
- vypracování OZ na soutěž v disciplínách CTIF ( která je součástí hry Plamen)
Březen
- ve spolupráci s UNO Olomouckého kraje proběhlo školení vedoucích a instruktorů
mládeže a školení rozhodčích mládeže v Janských Koupelích
-účast 63 vedoucích
-Ш.stupeň -17 x nových
-П.stupeň -7 x zvýšení
-П.stupeň-27 x obhajoba
-k dnešnímu dni máme na okrese
Ш.stupeň-minimum-45 x
П.stupeň-vedoucí-89 x
І.stupeň-činovník-2 x
-rozhodči П.stupeň -obhajoba 6 x, nový 1 x
-k dnešnímu dni máme na okrese - П.stupeň –28 x, І.stupeň-5 x
Duben
- zhodnocení školení vedoucích mládeže.
- informace o republikovém setkání vedoucích okresních ORM v Přibyslavi
- zhodnocení soutěže CTIF ve Velkém Újezdě
- vypracování OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu
Květen
- zhodnocení okresního kola hry Plamen ve Velkém Újezdě a okresního kola dorostu
v Loučanech.
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- celkem se zúčastnilo okresního kola hry Plamen 20 družstev starších a 20 družstev mladších
- postup na krajskou soutěž mládeže SDH Hlubočky a SDH Trusovice
-okresní kolo dorostů –dorostenky SDH Náměšť na Hané,jednotlivci SHD Náměšť na
Hané,Rataje,Moravský Beroun,Trusovice
- postup na krajskou soutěž dorostu - dorostenky SDH Náměšť na Hané,jednotlivci dorostenci
SDH Náměšť na Hané ,Trusovice,Moravský Beroun
- zajištění rozhodčích na krajskou soutěž mládeže a dorostu v Šumperku
Červen
- zhodnocení krajské soutěže mládeže a dorostu
- postup jednotlivce dorostence z SDH Náměště na Hané Pavla Skoupila na republikové
mistrovství
- rozdělení dotací MŠMT, vypracován a rozdán Metodický list
- vypracování OZ Olomoucký drak a poslání informací všem SDH i mimo okres Olomouc
Srpen
- zajištění soutěže Olomoucký drak (prostor, ceny, překážky, ozvučení, doprovodný
program, časomíra)
- dotace MTZ SDH (odevzdání vyúčtování)
- informace o průběhu ligy MH a místa vyhodnocení
Září
- zhodnocení soutěže Olomoucký drak (přihlásilo se více závodníků z našeho okresu,než jiné
roky)
- zajištění vyhodnocení ligy MH (ceny, poháry)
- ligy MH se celkem zúčastnilo 28 družstev / vyhodnoceno 19 družstev /mladších a 23
družstev /vyhodnoceno 17družstev/starších
- vypracování OZ na branný závod v Pískově
-Plamen- 40.výročí-Pískov
- odevzdání vyúčtování dotací MŠMT
Říjen
- zhodnocení branného závodu v Pískově
- branného závodu se zůčastnilo 32 hlídek mladších a 38 hlídek starších
- vypracovány návrhy předběžných termínů soutěží mládeže pro příští rok
Listopad
- plán činnosti na rok 2013
- obhajoba 3 rozhodčích mládeže I stupně v Přibyslavi
Závěrem mi dovolte poděkovat členům Odborné rady mládeže za jejich činnost.
Vedoucí mládeže OSH Olomouc Trnková Lenka
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Příloha č.4

Zpráva vedoucího OORP za rok 2012
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych Vás všechny úvodem co nejsrdečněji pozdravil, i když
nejsem přítomen. Je mou povinností seznámit Vás s děním v Okresní odborné radě „Prevence“ okresu
Olomouc za rok 2012. Rada prevence se v letošním roce sešla na třech pracovních jednáních a ještě se
letos jednou sejdeme dle plánu. Termín posledního letošního jednání je naplánován na 4. prosince.
Účast členů na jednáních odborné rady prevence je dobrá. Mezi oficiálním jednáním jsme spolu v
telefonickém i písemném kontaktu.
Snažíme se plnit úkoly, které nám dává ÚOR prevence SH ČMS a které jsme si naplánovali pro letošní
rok plánem práce. Všechny úkoly jsme vždy splnili v daném termínu. Naším dalším úkolem je
zvyšování společenského uznání a zviditelnění dobrovolných hasičů u našich občanů což si myslím, že
se také částečně daří plnit.
Za hlavní poslání každého člena OOR prevence i každého hasiče by měla být připravenost k
poskytnutí pomoci všem občanům při různých událostech, v duchu "Bližnímu ku pomoci - vlasti ku
prospěchu".
V letošním roce jsme opět plnili dlouhodobé úkoly, které jsme si schválily:
- zvyšovat si odborné vědomosti
- propagovat dobrovolné hasiče a informovat veřejnost o činnosti dobrovolných hasičů
- působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně (návštěvy škol).
Nejdůležitějšími úkoly naší odborné rady prevence byly a jsou zabezpečení literární a grafické soutěže
„Požární ochrana očima dětí“, a zajištění plnění odborností preventista II. a III. stupně.
Dle plánu práce pro letošní rok jsme uskutečnili soutěž „POOD 2012“, vyhodnocení zaslaných prací
proběhlo v daném termínu. Této soutěže se zúčastnilo v našem okresu pouze 6 sborů dobrovolných
hasičů a 8 školních zařízení, celkem 156 dětí. Počet zúčastněných dětí z našeho okresu oproti
loňskému a předloňskému roku klesl.
V krajském kole jsme získali 5 ocenění na bedně, 3 krát 1. místo a 2 krát 3. místo. V krajském kole se
zúčastnilo ze čtyř okresů, 25 sborů a 70 školních zařízení, celkem to bylo 1651dětí.
V republikovém kole se našemu okresu letos nepodařilo získat žádné ocenění.
V současné době je již připraven další ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí” pro rok 2013.
Veškeré potřebné propozice pro účast v této soutěži dostanete ještě do konce letošního roku, po
jednání naší rady.
Rada prevence uskutečnila na jaře školení odbornosti „Preventista II. a III. stupně“. Podzimní
plánované školení se neuskutečnilo z důvodu mé pracovní neschopnosti, proto také dnes zde s vámi
nejsem. Další školení proběhne nejspíše až v jarním termínu. Na posledním jednání Ústřední odborné
rady prevence byly zpracovány nové otázky, které jsou platné od 6. 11. 2012.
Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles a provedení pravidelných prohlídek
komínů.
Upozorňují na to také Hasičské noviny č. 19/2012 z 12. října na straně 4.
Závěrem bych vám chtěl poděkovat za čas strávený nad zprávou o činnosti OORP okresu Olomouc.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se na mne obrátit, jsem vám kdykoli k dispozici.
mobil: 731 452 080
e-mail: mojmirdostal@seznam.cz
Zpracoval: vedoucí OORP br. Mojmír Dostál
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Příloha č.5

Zpráva Aktivu Zasloužilých hasičů OSH Olomouc
Vážení hosté, sestry a břatři, vážení přátelé
Úvodem mi dovolte, abych za AZH okresu Olomouc pozdravil Vaše zasedání představitelů sborů OSH
Olomouc.
Nejdříve bych Vás rád seznámil s trochou statistiky AZH. K dnešnímu dni je evidováno v našem
okrese 47 ZH, 46 bratrů a 1 sestra Marie Balutová z SDH Bělkovice- Lašťany. Naše řady během
posledních roků opustilo a do hasičského nebe odešlo 23 ZH. Jako poslední a není to tak dlouho odešel
br. Fišara Karel z SDH Příkazy.
Celkem se scházíme v počtu 24 ZH. Členové našeho aktivu se 17.května letošního roku zúčastnili
krajského AZH , které pro letošní rok připravilo OSH Přerov konaného v Dřevohosticích. Měli jsme
zde možnost vyměnit si zkušenosti se ZH jiných okresů.
Naše okresní zasedání Aktivu se konalo 5.9. v krásných prostorách obecního úřadu Bouzov. Tohoto
setkání se z hostů zúčastnili:
Plukovník Ing. Karel Kolařík ředitel HZS Olomouckého kraje
Se. Dáša Bártková starostka KSH Olomouc
Se. Vlastimila Švubová starostka OSH Olomouc
Ing. Jiří Kropáč I. náměstek OSH Olomouc a členi VV OSH Olomouc Petr Spáčil, Ing. Martin
Žouželka.
Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval za všechny sboru dobrovolných hasičů Bouzov za velmi
krásný přístup k této a dovoluji si tvrdit zdařilé akci.
Náš Aktiv se letos sejde ještě před vánocemi a to v Černovíře k vánočnímu posezení.
Závěrem mi dovolte poděkovat VV OSH Olomouc za podporu našeho Aktivu, který v minulých letech
byl přehlížen.
Přejeme tomuto zasedání dobrý průběh a taková Usnesení, která přinesou zlepšení práce na všech
úsecích naší organizace.
Dovolte, abych Vám popřál příjemné vánoce bez zpráv televizorů, ale se starou českou koledou.
Hlavně ať zdraví slouží i Vám a na některé další akci nashledanou.
Antonín Geprt
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Příloha č.6

Zpráva OKRR OSH Olomouc 2012
Vážená starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté
Scházíme se zde společně, abychom se zamysleli nad uplynulými měsíci roku 2012, zhodnotili svoji
práci a přijali opatření vedoucí k ještě lepším výsledkům našeho společného snažení.
Proto i já předkládám zprávu, a to o činnosti OKRR.
Jednou z prvních námi uskutečněných akcí tohoto roku byla metodická pomoc vybranému
pokladníkovi jednoho sboru. Při naší návštěvě byly postupně prodiskutovány některé nedostatky při
účtování jednotlivých akcí. Tuto záležitost hodnotím já osobně jako vzájemně prospěšnou. Nám se
naskytla možnost ověřit si účinnost dříve pořádaných školení pro pokladníky a vedle toho jsem
přesvědčen, že se ve sboru řídí našimi radami a společně přijatými závěry.
Snad nejvýznamnější akcí tohoto roku byly květnové volby v rámci OSH Olomouc. Jako předseda
OKRR jsem se zúčastnil všech jednání pracovní skupiny, která připravovala veškeré záležitosti včetně
jednacího a volebního řádu. Už v této době se mi rodilo hlavní téma dnešní zprávy a tím je ochota
spolupracovat a plnit úkoly bezezbytku a včas. To vše v souladu se Stanovami sdružení.
Většina členů pracovní skupiny měla snahu a na jednání jsme chodili s mnoha poznámkami a
připomínkami. Avšak byli i tací, kteří spíše jen naslouchali, pokud se jednání vůbec zúčastnili. Pak ale
přišel na řadu požadavek na sbory, které měly po absolvování mimořádných valných hromad zaslat
jméno delegáta a případně i kandidáty na jednotlivé funkce. V řádném termínu bylo doručeno pouze
82 zpráv, což je necelých 60% všech SDH v rámci okresu. Opět jsme ustoupili, termín posunuli, ale v
tomto náhradním termínu nám přišlo jen dalších 16 zápisů.
Po uskutečnění volebního klání jsem si telefonicky zjišťoval přímo u starosty jednoho sboru okolnosti
o průběhu mimořádné valné hromady. Starosta mi sdělil, že se naposledy na schůzi sešli v lednu.
Přesto sbor zaslal zprávu z květnové mimořádné valné hromady a dokonce svého zástupce do
Černovíra vyslal.
Dovolte mi nahlas položit otázky – proč je ochota pracovat tak různá, proč tak málo sborů plní své
úkoly v řádném termínu a kam až jsou někteří z nás schopni zajít jen proto, aby si prosadili své zájmy.
Vždyť práce ve sboru není jen o právech, ale máme také mnoho povinností.
A pojďme k další dlouhodobé problematice a tou je ustrojovací kázeň, v mnoha případech spíše
nekázeň. Stejnokrojový předpis nám jasně popisuje a nařizuje co, kde a jak máme na sobě nosit. Ale
toto některým nebrání v používání botasek jako součásti vycházkové uniformy, ponožky přece nejsou
až tak moc vidět, tak nač si lámat hlavu s jejich barvou, občas chybí odznak na čepici, při výkonu
rozhodčího se objevuje rozepnuté a vlající sako a další a další nešvary,v mnoha případech navíc
zdokumentovány jako foto přílohy některých akcí různých sborů. Jen si dejte tu práci, podívejte se na
stránky některých sborů a sami uvidíte, že mám pravdu. Snad jednu poznámku k výše zmíněným
rozhodčím – jedna zhruba dvacetiletá rozhodčí s klidným svědomím zvedala praporky na dětské
soutěži přímo z lavičky, na které seděla. No – i toto se nám občas stává.
Další významnou změnou úzce související s naší prací je výměna pracovnice na sekretariátu okresního
sdružení. Po mnoha letech tuto činnost ukončila sestra Soušková a po projednání ve výkonném výboru
byla schválena sestra Váňová Monika. V souvislosti s výměnou byl zpracován předávací protokol, ve
kterém byly uvedeny všechny závažné skutečnosti včetně termínů pro uzavření všech dotací letošního
roku. Ku prospěchu je změna ve způsobu práce, která je u Moniky Váňové od prvních dnů patrná.
Následující dny budou velkou prověrkou znalostí, neboť se blíží konec roku a vše je třeba účetně
uzavřít. V neposlední řadě pak připravit i inventarizaci majetku. Asi je příliš brzy na to, abychom tady
hodnotili výsledky práce nové pracovnice, nicméně už teď je potěšitelné konstatování, že chuť učit se
novým věcem, spolupráce a soustavnost nejsou nové pracovnici cizí.
V předchozích pasážích jsem nastínil některé problémy, které provázejí naši práci. Nejde však zdaleka
jen o jejich vyjmenování a popis, v daleko větší míře jde o jejich nápravu a jejich odstranění. Třeba
tak, že se pravidelně setkáváme se starosty okrsků, každý okrsek má svého garanta z řad členů VV, je
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možno zorganizovat konzultační akce k některým tématům, je nutno nastudovat a následně pak
dodržovat Stanovy. Blíží se nám období výročních valných hromad, připravují se plány práce na rok
2013 a tak je možná právě toto období tím nejvhodnějším pro zlepšení a odstranění některých nešvarů
minulosti.
V souladu s plánem práce naší odborné rady každoročně navštěvuji jednání všech odborných rad.
Celkově lze konstatovat, že se v těchto orgánech pracuje na dobré úrovni a všichni si postupně plní
úkoly ze svých plánů roku 2012.
Pravidelně také navštěvuji jednání VV. Tady došlo k poměrně výrazné obměně, a to v souladu s
výsledkem květnových voleb. Pět členů ze třinácti má jiné tváře a hlavně jiné jméno. Jsou prostě noví.
Potěšitelné je to, že se aktivně zapojují do jednání a do další práce vyplývající z členství ve VV.
Závěrem mi z tohoto místa dovolte poděkovat všem členům OKRR za všechny aktivity, které vykonali
pro OSH Olomouc. Je nás vidět na mnoha soutěžích, slavnostech, zúčastňujeme se různých jednání a
školení.
A nakonec bych rád nám všem popřál splnění posledních úkolů z tohoto roku, úspěšné zvládnutí
výročních valných hromad a rázné vykročení do roku příštího. Ať se tady všichni a ve zdraví zase na
jaře sejdeme.
Olomouc, 17. 11. 2012
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Příloha č.7
Celoroční čerpání OSH
Příjem
Členské příspěvky
Dotace SH ČMS
Dotace KSH
Dotace Olomoucký kraj
Dotace Sm Olomouc
Jiné dotace a příjmy
Obchodní činnost OSH
Ostatní
CELKEM

Výdej
Autoprovoz
Internet, telefony
Nájmy, sekret., Farmak
Sekretariát
OORV
OORM
OORP
OKRR
Zasloužilý hasiči
VV + Odborné rady
Mzdy
Ostatní
CELKEM

III. Čtvrtletí
4500

0
3350
80000
0
6000
17010
20750
663810

II. čtvrtletí
5300
-106880
0
2000
30000
30000
-12832
-12413
19449
-45376

I. čtvrtletí
14382

II. čtvrtletí
12139

10328
9603
9256
7164
2170
2478
768
2788
4817
72201
30647
166602

14675
17836
17208
55341
27662
199
240
5558
25012
54545
16693
277108

III. Čtvrtletí
17341
9728
12191
5759
4256
94656
75561
184
240
8907
5309
118175
22646
365252

I. čtvrtletí
536700

IV. Čtvrtletí

0
0
0
30000
92940
-16635
8574
119379
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Celkem
439620
0
5350
110000
60000
86108
-12038
48773
737812

IV. Čtvrtletí

Celkem
43892
9728
37194
33198
30720
157161
105393
2861
1248
17253
35138
274921
69686
608962

Příloha č.8

ROZPOČET OSH OLOMOUC NA ROK 2013
PŘÍJMY:
1. Dotace mzdy – ÚSH, KSH
2. Mládež – Olomoucký drak
3. Dospělí – TFC
4. Dotace ÚSH Praha – MŠMT
5. Dotace Praha MV – PS + Plamen
6. Dotace KSH – provoz
7. Tržba, reklama
8. Provize HVP
9. Příjmy z prodeje hasičského zboží
10. Úroky banka
11. Příspěvky UNO
12. Příspěvky fyzické osoby + OSVČ
13. Členské příspěvky
14. Příspěvky na školení, zkoušky apod.
Příjmy celkem:

15000,25000,100,15000,5000,509500,6000,1.153.600,- Kč

VÝDAJE:
1. Mládež Plamen + ZPV + CTIF
2. Mládež – Olomoucký drak, LMH
3. Dospělí – PS (okresní kolo)
4. Dospělí TFC
5. ZH – okresu Olomouc
6. Schůzovní činnost – OOR, školení, shromáždění starostů okrsků
7. Provoz OSH – telefony, pošta, internet, PC, kancel. potřeby
8. Autoprovoz – služební vozidlo OSH Š. Fabia + VW Transporter
9. Mzdy, dohody, refundace mezd
10. Nákup hasičského zboží, ostatní
11. Odvod členských příspěvků ÚSH Praha
12. Odvod ČP KSH ČMS
13. Nájem OSH – kancelář + sklad ve Farmaku
14. Spotřební materiál
15. Ostatní služby, pojištění
16. Bankovní poplatky
17. OORP – požární ochrana očima dětí
18. Rezerva
Výdaje celkem:

48900,- Kč
50000,30000,130000,20000,30000,80000,80000,450000,25000,105000,5700,40000,20000,20000,3000,6000,30000,1.153.600,- Kč

208000,- Kč
50000,130000,135000,30000,25000,-

V Olomouci dne 16. listopadu 2012
Ekonomický podklad zpracovala: Monika Váňová
SP SDH předkládá: Ing. Jiří Kropáč
Rozpočet je zpracován a předkládán jako provizorní. Jeho upřesnění bude provedeno po schválení
rozpočtů SH ČMS, KSH a dle schválených příspěvků (dotací), na jarním shromáždění představitelů SDH
okresu Olomouc.
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Příloha č.9

Zaměření OSH Olomouc na rok 2013
Již z plánu akcí na rok 2013 je patrno, že budeme pokračovat , tak jako v roce 2012 se zkvalitňováním
okresních akcí. Jedná se hlavně o kvalitní školení pro naše členy ať již v oblasti prevence , ale i represe.
Dále připravovat akce pro ZH, ke kterým máme z minulých let velký dluh. Také chceme zlepšovat kvalitu
všech námi pořádaných soutěží. Dále pokračovat v úsporných opatřeních a finanční prostředky takto
ušetřené použít efektivněji.

Termíny soutěží OORM 2013:
20. 4. 2013 CTIF
11. 5. 2013 Okresní kolo hry Plamen ?
31.8. 2013 Olomoucký drak
12.10. 2013 ZPV ?
17. 5. 2013 Krajské kolo dorostu Moravský Beroun
3.-7. 7.2013 MČR dětí a dorostu 2013 Jablonec nad Nisou
7.- 9. 6. 2013 Krajská soutěž MH Olomouc ?

Termíny soutěží OORV 2013:
Tohatsu fire cup 2013
4.5.2013 Břevenec
18.5. 2013 Medlov
15.6. 2013 Radíkov
13.7. 2013 Velký Újezd
17.8. 2013 Ješov
24.8.2013 Velký Týnec
7.9. 2013 Chválkovice
26.5. 2013 Okresní kolo v PS
22.6.-23.6. Krajské kolo v PS Přerov
23.- 25. 8. 2013 MČR v PS SHČMS Mladá Boleslav

Další okresní akce
15.2.2013 Setkání se starosty okrsků OSH Ol.
22.2.2013 Proškolení funkcionářů OSH Ol.
16.3.2013 Shromáždění představitelů SDH OSH OL.
23. -24. 3. 2013 Školení vedoucích a rozhodčích MH Jánské koupele
2.- 3. 5. 2013 Předání titulu ZH CHH Přibyslav
12.9. 2013 Aktiv ZH 25.10. 2013 Setkání se starosty okrsků OSH Ol.
7.- 8. 11. 2013 Předání titulu ZH CHH Přibyslav
16.11.2013 Shromáždění představitelů SDH OSH OL.
11.12.2013 Vánoční posezení s AZH
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