Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 16. listopadu 2013 v Olomouci-Černovíře

Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 77 představitelů sborů )

Hosté:

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

Navržený program:
1. Zahájení,
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
3. Volba pracovních komisí
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zprávy OSH Olomouc (zpráva starostky OSH a OOR)
6. Plán činnosti OOR a VV OSH Olomouc
7. Roční průběžná zpráva o hospodaření OSH (tvorba a čerpání rozpočtu 2013)
8. Organizační a různé
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. br. Ing. L. Pluháček, přivítal představitele SDH, starostku OSH
Ol. se. V. Švubovou za hosty zástupce SH ČMS br. Ing. J. Kargera, poslance PČR br. Ing. R. Váňu a
zástupce statutárního města Olomouc Mgr. E. Machovou, omluvil nepřítomné pozvané hosty.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Ing. Lukáš Pluháček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol., včetně krátké vzpomínky na zemřelého exstarostu OSH br. L. Sýkoru.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 77 zástupců (56,2% účast představitelů okresních sborů)
sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 77 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 77

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, br. Josef Pelc
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. M. Dostál (VV OSH Ol., SDH Blatec), se. D. Gregorová
(SDH Tršice), br. Z. Opluštil (SDH Čertoryje)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 76

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. B. Šafařík st. (SDH Olomouc-Chválkovice), br. Ing. Marcel Babušek
(SDH Dub n. Moravou)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 2
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ad. 3.
Vyplynulé úkoly a povinnosti z jarního Shromáždění představitelů SDH okresu (16.3.2013) jejich
přijatých usnesení byly splněny.
ad. 4.

= zpráva starostky OSH Ol. se. V. Švubové k činnosti OSH Ol.
Příloha č.1
= 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. Mojmíra Dostála za Okresní odbornou radu prevence
Příloha č.4
= zpráva br. Antonína Geprta za Aktiv zasloužilých hasičů
Příloha č.5
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.6
ad. 6.
- zaměření činnosti OSH na rok 2014
Příloha č.7
= Schválení plánu činnosti OSH Ol. na rok 2014:

Pro: 77

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 7.
- roční průběžnou zprávu hospodaření OSH za rok 2013 přednesl I. náměstek starostky OSH br. Ing.
Kropáč
Příloha č.8
- návrh rozpočtových změn – zvýšení hodnoty příjmů, zároveň i výdajů
= Schválení rozpočtových změn:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh provizorního rozpočtu na rok 2014 ve výši 1.35mil Kč, hospodaření jako vyrovnané
= Schválení provizorního rozpočtu na rok 2014:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 8.
- starostka OSH Ol. – podány informace o termínech akcí v roce 2014 (viz. příloha č.7), informace
k věrnostní medaili u příležitosti 150 let českého dobrovolného hasičstva, informace k nutnosti zřízení
koncesní listiny na prodej alkoholu, informace k pobytu seniorů v Jánských Koupelích
- vedoucí OORV – představení OZ okrskových kol pro rok 2014 (příloha č.9)
Pro: 63
Proti: 10
Zdržel se: 4
= Schválení OZ okrskových kol pro rok 2014:
OZ okrskových kol bylo schváleno – platné znění bude zveřejněno na www stránkách OSH Ol. v sekci
„aktuálně“ a „soutěže dospělí“
- OORV předložen návrh k rozmyšlení a diskuzi pro jarní SP SDH okresu, aby konání okrskových kol
pro postupový rok 2015 proběhlo již na podzim roku 2014 z důvodů malého časového rozmezí mezi
postupovými koly (MČR v PS bude probíhat již koncem června) - br. Ing. Martin Žouželka – hlášení o činnosti SDH za rok 2013 budou probíhat v el.podobě vyplněné
přes centrální evidenci SDH, v 3.týdnu prosince bude probíhat školení s prací programu, podrobné
informace budou zaslány e-mailem
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ad. 9.
- Mgr. E. Machová (náměstkyně primátora smOl.) – vyslovuje zájem statutárního města Olomouc o
podporu činnosti SDH v okrese a to jak finanční tak věcnou, představuje plán pro financování SDH na
rok 2014 (musí však projít hlasováním); představení podpory městských jednotek JPO; popřání mnoha
úspěchů v roce 2014
- br. Ing. Jan Karger (náměstek starosty SH ČMS) – přednesl zdravici starosty sdružení; děkuje za
odvedenou práci v roce 2013; děkuje představitelům smOl a KÚOl kraje za podporu jak finanční tak
morální; je nutné zlepšit znalosti funkcionářských předpisů a vědění; negativně se vyjadřuje o
fungování KSH Ol.; přeje vše dobré pro rok 2014
- br. Ing. R. Váňa (starosta SDH Bouzov, poslanec parlamentu ČR) – přednesl zdravici a děkuje za
činnost dobrovolných hasičů; dotazuje se ke vzniku pohledávky ze strany KSH a ke konání krajského
setkání ZH ohledně pořádání a financování těchto akcí
- reaguje vedoucí aktivu ZH OSH Ol. – každý rok je akce pořádána v jiném okrese; akce pořádané na
úrovni KSH by měli být z kraje (KSH) i financovány, kdyžto tuto akci si v letošním roce platili
jednotlivé OSH sami
- reaguje nám. starosty OSH Ing. Kropáč – KSH si od OSH Ol. objednalo pořádání krajského kola
MH a dorostu; OSH Ol. vystavilo KSH fakturu, ta však ještě zaplacená nebyla
- br. J. Koleňák (SDH Skrbeň) – vznesen dotaz proč byla e-mailovou cestou přes OSH Ol. rozesílána
stranická kandidatura ČSSD konkrétně br. J. Kropáče
- reaguje nám. starosty OSH Ing. Kropáč – chtěli jsme dát tuto informaci ve známost hasičské
veřejnosti, aby mohli svým rozhodnutím prosadit hasičské zájmy které my (br. J. Kropáč, br. R. Váňa)
propagujeme
- br. P. Kohl (SDH N. Dědina) – vznesen dotaz proč se posunul termín závěrečného kola TFC pro rok
2014
- reaguje vedoucí OORV a starostka OSH Ol. – termín nebyl posunut, byl určen OSH Ol.; není možné
termínem konání okresních akcí vyhovět všem SDH, tak aby se tyto termíny nekryli s termíny akcí
SDH; OSH Ol. se musí přizpůsobit vypsaným termínům ze strany SH ČMS, KSH tak i volným
termínům např. stadionu Lokomotiva a jiným
- br. Ing. M. Babušek (SDH Dub n./M.) – dotaz na termíny pro zaslání podkladů k soutěžím pro
zapsání do kalendáře soutěží
- odpověď – termín pro soutěže MH 31.12.2013, termín pro soutěže dospělých 31.1.2014
- reaguje vedoucí OORV – vznik kalendáře soutěží pro rok 2014 bude vycházet z pravidel jako v letech
minulých (termín pro zaslání termínů konání pohárových soutěží dospělých na předepsaném
zaslaném tiskopise s navrácením do 31.1.2014)
- se. Dana Michailidisová (SDH Mor. Beroun) – děkuje OSH Ol. za finanční příspěvek pro nákup
pohárů na soutěž „Stovkování pod Slunečnou“
- br. Ing. J. Šenk (SDH Břevenec) – děkuje OSH Ol. za pořádání seriálu soutěží TFC
- br. Petr Spáčil (SDH Droždín) – děkuje smOl. za podporu jednotek PO a dobrovolného hasičstva
vůbec
ad. 10.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:

Pro: 77

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 11.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová popřála do další práce mnoho sil a zdaru.
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V Olomouci 16. listopadu 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Bernard Šafařík st.

…………………………………..

br. Ing. Marcel Babušek

…………………………………..

4

USNESENÍ
Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 16. listopadu 2013 v sále hasičské zbrojnice v Černovíře.
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:

1. Bere na vědomí
-

informaci mandátové komise, že SP SDH je usnášeníschopné
kontrolu plnění usnesení z minulého shromáždění
zprávu starostky OSH za uplynulé období
předání vyznamenání a ocenění členům SDH
zprávy odborných rad při OSH Olomouc
zprávu AZH OSH Olomouc
zprávu OKRR OSH Olomouc
diskusní příspěvky hostů dnešního shromáždění
diskusní příspěvky představitelů sborů

2. Schvaluje
-

program dnešního jednání
volbu pracovních komisí
plán činnosti VV OSH a odborných rad na rok 2014
OZ okrskového kola v PS pro rok 2014
vyloučit z OORM br. P. Musálka a se. I. Malíškovou pro jejich neúčasti na jednáních
OORM
doplnění OORM o nové členy se. D.Gregorovou a H. Kubíčkovou
rozpočtovou změnu, schváleného rozpočtu OSH pro rok 2013
návrh provizorního rozpočtu OSH pro rok 2014

3. Ukládá
-

všem přítomným informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního
jednání
všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendáře akcí OSH, aby tyto návrhy zaslaly
na OSH Olomouc.
A to takto: mládežníci nejpozději do 31. 12. 2013, dospělí nejpozději do 31. 1. 2014

Zapsal: Dostál M.
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Příloha č.1

Zpráva starostky OSH Olomouc
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté,
Dovolte mi, abych i já Vás všechny přivítala na Shromáždění představitelů sborů a přečetla Vám
své postřehy od minulého shromáždění.
Ještě než začnu, tak bych chtěla poděkovat za celoživotní práci v oblasti požární prevence a předat
vyznamenání bratru Antonínu Pudlovi z SDH Trusovice a to Řád sv. Floriána.
Ještě jedno vyšší vyznamenání tu bylo uděleno a to bratru Jiřímu Houšťavovi z SDH Holice , tentokrát
vyznamenání Za mimořádné zásluhy.
Nejen vyznamenání, ale i poděkování má své místo na začátku mého vystoupení. Je mu teprve 15 roků
a stal se mistrem republiky v běhu na 60 m v kategorii starších žáků, ale za dorost se vypracoval a naše
barvy hájil na Mistrovství světa dorostu v Rusku, kde byl součástí vítězného týmu- Michal Brodacký
z SDH Trusovice.
Ještě jeden mladík nás reprezentoval na mistrovství republiky v dorostu. Je to Lukáš Navrátil z SDH
Ludéřov, ten se umístil na pěkném 12. místě.
Na Mistrovství republiky ve vyprošťování nás reprezentovali chlapci z Náměště na Hané , pod
vedením Tomáše Otruby jsou to Okleštěk Pavel, Rozsíval Ondřej, Stratil Marek a Malý Roman.
Všem sportovcům moc gratuluji a děkuji za příkladnou reprezentaci našeho okresu.
Komu patří zvláštní poděkování, jsou sbory, které pořádaly sbírky nebo ze svých pokladen věnovaly
peníze nebo hmotné prostředky potřebným po povodních v Čechách. Jsou to tyto sbory: Blatec,
Břuchotín, OSH Olomouc, OORV, Hanácký okrsek, Zákřov, Nenakonice, Pohořany, Černovír,
Droždín, Loučany, Náměšť na Hané, OORP, Medlov, Bohuňovice, Olomouc- město, Příkazy,
Lipňany, OKRR, Šumvald, Řídeč, Vacanovice, Tršice, Glír Antonín, Myslechovice, Ludéřov, Hynkov,
Třebčín, Velká Bystřice, Skrbeň, Trusovice.
Za peníze, částka 68 043,- se nakoupily léky, repelenty, paštiky, tatranky, vložky, pleny pro mimina ,
gumáky, kolečka, lopaty atd. věci, které v Čechách chyběly. Částka za vybrané hmotné prostředky
byla kolem 45 000,- . Celkem tedy přes 110 000 ,- korun. Spolupracovali jsme s Červeným křížem
v Mělníku, kde byla základna a sklad, z kterého se vozily věci potřebné v daných lokalitách.
SDH Rataje a SDH Nová Hradečná své dary vezly přímo. Ještě jednou všem sborům , které se
zúčastnily této sbírky VV OSH Olomouc děkuje.
2.
VV OSH Olomouc se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a vedení okresu dle potřeby mezi VV
OSH. Snažíme se, aby se pro Vás členy našeho okresu zkrátily lhůty potřebné k vyřízení různých
formalit ať už vyznamenání, průkazky a podobně.Všem jsou dveře na sekretariát otevřené a znovu
opakuji, kdo má nějaký problém , může kdykoliv přijít a situace se mu pomůžeme v nejkratší době
vyřešit. Vyřešili jsme i zrušení sborů Krčmaň, Zadní Újezd, Bystrovany a Březové. Navštívili jsme
starosty obcí, kteří nám potvrdili nefunkčnost těchto sborů. Radost mám z toho, že dříve nefunkční
Rybníček po jarním SP SDH , začal opět pracovat a nabral 5 nových členů.
.V letošním roce jsme pořádali mnoho akcí ať už to bylo Okresní kolo v PS, Okresní kolo hry Plamen
MH a dorostu, Olomouckého Draka , kde ceny nejmenším předával hejtman Ol. kraje Ing. Jiří
Rozbořil a ředitel HZS Ol. kraje plk. Ing. Karel Kolařík. Olomouckou ligu MH se slavnostním
vyhlášením na náměstí za přítomnosti primátora SmOl. Martina Novotného ,náměstkyně primátora
Mgr. Evy Machové a ředitele kanceláře SH ČMS Ing. Jana Aulického. Také jsme pořádali Krajské
kolo hry Plamen MH a dorostu. Nemohu zapomenout na náš seriál soutěží TOHATSU FIRE CUP se
závěrečným zakončením na stadionu Lokomotiva, kterého se zúčastnili všichni významní hosté a
sponzoři. Stranou nezůstává ani AZH Ol. okresu. Pro naše ZH jsme připravili setkání ve Velkém Týnci
a čeká je vánoční posezení v Černovíře.Všechny tyto akce spojuje jeden jmenovatel a tím jsou sbory ,
které nezištně a s plným nasazením pomáhají s jejich realizací. Za to Vám všem veliké poděkování.
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Neorganizujeme jen soutěže, ale snažíme se o proškolení našich členů. Proběhlo školení rozhodčích
v PS, rozhodčích mládeže, proškolení vedoucích a instruktorů mladých hasičů, prevence a odbornosti
Hasič III. a II. 2 x za rok se setkáváme se starosty okrsků , 1 x ročně s veliteli okrsků, v prosinci nás
čeká setkání a proškolení velitelů sborů a samozřejmě proškolujeme funkcionáře našeho okresu na
mimořádných zasedáních VV OSH Ol. a členů OOR.
Příští rok 2014 nás opět čeká spousta aktivit, školení a soutěží. Mezi největší akci určitě patří
plánované žehnání nového okresního praporu ku příležitosti 150. výročí založení hasičstva v Čechách ,
které se má konat 13.září. Chystáme Den seniorů našeho okresu .Bude to přátelské posezení
s představiteli OSH a významných hostů a našich seniorů. Právě starším hasičům je třeba věnovat
pozornost v dnešní uspěchané době a alespoň částečně jim poděkovat za práci, kterou pro sdružení
udělali. Také pro MH je připraveno plno akcí a soutěží
Věřím, že nám zachovají přízeň naši významní sponzoři, Olomoucký kraj a SmOl., bez kterých
si naši činnost už vůbec nedovedeme představit. Chtěla bych vyzvednout spolupráci z HZS. Bez této
spolupráce bychom neměli proškolené naše jednotky v obcích a nejen to .Tato spolupráce je velmi
provázaná a bez dobrých vztahů by to nešlo ani na jedné straně, ale i zde je stále co zlepšovat.
Veliké poděkování Vám všem. Spolupráce na vynikající úrovni , nás všech je znát a odráží se ve
vysoké kvalitě našeho konání . Přeji nám všem, abychom na konci roku 2014 mohli konstatovat, že se
ta spolupráce mezi Ol. krajem, SmOl. HZS, KSH a OSH dále rozvíjí a ještě vylepšuje. Za nás za
všechny mohu slíbit, že se o to ze všech sil budeme snažit.
Děkuji Vám. Švubová Vlastimila, starostka OSH Olomouc
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Příloha č.2

Zpráva o činnosti OORV za rok 2013
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a zároveň seznámil s činností Okresní odborné rady velitelů.
OORV do dnešní ho dne plní veškeré úkoly, které si v plánu práce pro rok 2013 stanovila. Okresní
odborná rada velitelů OSH ČMS Olomouc se v roce 2013 scházela pravidelně na svých zasedáních a
to vždy první čtvrtek v měsících: Leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen a listopad.
Svou činnost OORV v roce 2013 zahájila v měsíci lednu, prvním bodem jednání bylo
sestavením kalendáře soutěží kategorie dospělí. Druhým bodem jednání bylo vybrat z nabídky od
firmy Hatech sady pohárů určené pro seriál soutěží TOHATSU FIRE CUP 2013 a vylosovat
pořadatelé, kteří jednotlivé sady pohárů před jednotlivými soutěžemi obdrželi. Ve třetím bodu jednání
se OORV zabývala úpravou pravidel TFC 2013, dle předložených návrhů od pořadatelů a vedoucích
soutěžních kolektivů. Tyto pravidla byly upravené a předložené ke schválení VV OSH Olomouc, poté
byly rozeslané e-mailovou poštou na všechny adresy SDH v působnosti OSH Olomouc.
V měsíci únoru byl OORV dokončen a uzavřen kalendář soutěží dospělých. Poté byl kalendář
soutěží předložen VV OSH ke schválení a k rozeslání na všechny e-maily OSH a KSH Olomouc.
Dalším bodem jednání byla příprava školení rozhodčích v PS. To to školení bylo ve spolupráci s HZS
Olomouckého kraje naplánováno na měsíc březen a bylo určeno, že za OORV Olomouc bude
v komisi, která bude rozhodčí proškolovat, R.I. Roman Mácha, kterému bylo zároveň dáno za úkol,
aby oslovil HZS a ujednal podmínky dle pokynu
vydaného ředitelem HZS Ol. kr.
Na tomto únorovém zasedání byly podané informace z KORV a ÚORV které se týkaly zkvalitnění
práce všech OORV SH ČMS. ÚORV naplánovala na měsíc březen setkání všech vedoucích OORV a
tyto pozvala do Přibyslavy. Vedoucímu OORV byl dán úkol se tohoto jednání zúčastnit a podat
informace z jednání.
V březnu OORV začala s přípravou Okresního kola v požárním sportu kategorie muži, ženy.
Hned na začátku nás vedoucí OORV upozornil na dopis zaslaný z SHČMS, který se týkal termínu
pořádání Okresních kol v PS. V tomto dopisu se mimo jiné píše:
POZOR: Termíny okrskových (I. kolo), okresních (II. kolo) a krajských (III. kolo) postupových
soutěží družstev v PS a dorostu musí být okresními (OSH) a krajskými (KSH) sdruženími hasičů
zvoleny tak, aby nebyly v kolizi s termíny Českého poháru v běhu na 100m s překážkami
jednotlivců, stanovenými a schválenými Ústřední odbornou radou hasičských soutěží SH ČMS.
Navrhovaný termín OORV proto musel být přesunut na neděli 26.5.2013. Poté jednání OORV
pokračovalo a bylo vytvořeno organizační zabezpečení soutěže Okresního kola v PS 2013, ve kterém
byli určení rozhodčí disciplín, startéři a štáb soutěže. Slovo si vzala starostka OSH Olomouc a
informovala OORV o místu konání Okr. kola, které bylo vybráno dle žádostí zaslaných na OSH, do
Přáslavic. V dalších informacích k tomuto Okr. kolu se starostka zmínila o ujednaných podmínkách
financování a technickém zabezpečení soutěže s panem starostou obce Přáslavice. V dalším bodu
jednání OORV stanovila a schválila rozhodčí disciplín pro jednotlivé soutěže seriálů soutěží TFC
2013.
V měsíci březnu proběhlo školení rozhodčích v požárním sportu, které se tentokrát uskutečnilo ve
zbrojnici SDH Velký Týnec. Tohoto školení se za HZS Ol. kr. zúčastnil Ing. Martin Žouželka člen VV
OSH Olomouc, za VV OSH Olomouc starostka OSH Olomouc Vlastimila Švubová a vedoucí OORV
Roman Mácha. Školení Rozhodčích proběhlo dle plánu práce OORV a snad mohu konstatovat, že opět
na velice dobré úrovni. Bohužel se nám moc nedaří přimět všechny rozhodčí, aby se tohoto školení
zúčastnili a pomohli tak Okresnímu sdružení zkvalitnit práci rozhodčích na jednotlivých soutěžích,
které se v rámci OSH Olomouc konají. Ale i tak se nám daří, tyto školení vést ve smyslu podání
nových informací ve změnách učiněných ať už ve směrnicích hasičských sportovních soutěží, nebo ve
změnách pravidel požárního sportu. Touto cestou mi dovolte poděkovat HZS Olomouckého kraje za
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jeho vstřícnost při pořádání tohoto školení a hlavně Ing. Martinu Žouželkovi za jeho osobní
angažovanost při pořádání tohoto školení.
V březnu proběhl seminář vedoucích odborných rad okresu, který svolala ÚORV SHČMS. Tohoto
semináře se zúčastnil Roman Mácha, který nás informoval o průběhu tohoto semináře. Podle jeho slov
a názoru byl seminář pro mnohé zúčastněné přínosem, neboť se na tomto semináři probíraly otázky
týkající se rozdílů a kompetencí mezi SDH ve sdružení a JPO obcí. Dále bylo doporučeno, aby
informace z tohoto semináře byly přeneseny na nižší orgány SHČMS. Po těchto informacích byl
vedoucímu OORV dán úkol, přednést VV OSH návrh aby se podobné jednání uskutečnilo i na našem
OSH . VV s návrhem souhlasil, neboť o tomto setkání již na svých jednáních v minulosti uvažoval.
Proto byl vedoucí OORV, VV OSH pověřen, aby ve spolupráci z HZS Ol. kraje toto setkání
zorganizoval. VV tento úkol rozšířil a to takto, v jarních měsících se na jednání přizvou velitelé
jednotek požární ochrany obce a ke konci roku budou na toto jednání přizvání velitelé jednotlivých
SDH SHČMS. Termín pro jarní setkání velitelů JPO byl určen na měsíc duben.
Jednání OORV v měsíci dubnu bylo zaměřeno na zabezpečení postupových kol v PS. Byli
určení komisaři soutěží jednotlivých okrskových kol, kteří mají za úkol podat informace OORV o
průběhu konání těchto soutěží. Tyto informace se dále zpracovávají a s jejich výsledkem je seznámen
VV OSH Olomouc.
Vedoucí OORV spolu se starostkou OSH Olomouc podali OORV informace o přípravách Okresního
kola a zároveň předložili úkoly, které rada dostala z jednání VV OSH k pořádání této soutěže. Na
jednání byl přizván Petr Klabačka, který má na starost časomíru v majetku OSH a se kterým bylo
dohodnuto, jakým způsobem se bude Okresní kolo v PS měřit a v jakém pořadí, tak aby byl dodržen
časový harmonogram soutěže.
Posledním bodem dubnového jednání byla úprava pravidel FTC, pravidla se dle návrhu, které byly
zaslány na OSH projednány a změny zapracovány do pravidel TFC 2013
V dubnu proběhlo jednání s veliteli JPO, které VV na návrh OORV schválil. Jednání se za HZS Ol.
kraje zúčastnil kpt. Ing. Karel Kotek. Jednání proběhlo v duchu otázek a připomínek ať už se otázky
týkali přípravy, výcviku, financování, rozdílů mezi JPO a SDH, pravomocí velitelů v JPO a podobně.
K tomuto jednání byla vytvořena prezentace, která měla všechny již zmiňované otázky a odpovědi
obsáhnout. Myslím si, že přítomnost Ing. Kotka a jeho výklad k otázkám, které směřovali z řad
velitelů, byly přínosem tohoto jednání. Nechci hodnotit, zda toto jednání bylo nebo nebylo to, co od
něj zúčastnění očekávali, mohu pouze konstatovat, že z tohoto jednání všichni odcházeli spokojeni a
žádné negativní názory jsem do dnešního dne na toto jednání neslyšel.
Měsíc květen je měsícem, který pro OORV je jedním z nejnáročnějších. V tomto měsíci naplno
propukly postupové soutěže ve formě pořádání okrskových kol a vrcholem je pořádání Okresního kola
v PS dospělých. Proto jednání OORV v květnu má jeden hlavní úkol a tím je vše pečlivě zorganizovat,
naplánovat, rozdělit si jednotlivé úkoly a hlavně plnit všechny závazky, které na svém jednání
jednotliví členi OORV dostali. Dalším bodem jednání, bylo vypracování OZ pro soutěže TFC2013.
Okresní kolo v PS se uskutečnilo 26.5.2013 v Přáslavicích. Po zkušenostech z minulého roku 2012
jsme měli úlohu trochu ulehčenou ve smyslu příprav stadionu. Spolupráce s technickou četou, která
byla složena s členů místního SDH Přáslavice, byla na velice dobré úrovni a dovolte mi, abych zde na
tomto místě poděkoval alespoň jednomu z nich. Jménem OORV děkuji vedoucímu technické čety
Josefu Bartůňkovi za jeho příkladnou pomoc při zabezpečení a organizaci Okresního kola v PS 2013 a
prosím jmenovaného, aby toto poděkování vyřídil všem členům, kteří se na zabezpečení Okresního
kola v PS spolu s ním podíleli. Této soutěže se zúčastnil komisař soutěže z řad ÚORV bratr Milan
Kučera, který při podávání informací na ústředí začal větou: „v Olomouci jsem byl na malé republice,
malé vzhledem ke stadionu, počtem soutěžních kolektivů se vyrovnala pořádání republik bez
profesionálních hasičů, s tím rozdílem, že oni to dali v jeden den a všechny disciplíny, republika se
pořádá na tři dny, klobouk dolu“ Myslím, že k tomuto nemusím už nic dodávat. Samozřejmě, že se
vždy a na každé soutěži najdou chyby, ale důležité pro nás je se z těchto chyb poučit, ať už se týkají
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organizace, rozhodčích, nebo soutěžících. Další hodnocení nechám na účastnících této soutěže a ještě
jednou, jménem OORV, všem co se jakkoli na této soutěži podíleli, děkuji.
V červnu OORV na svém zasedání podrobně hodnotila průběh Okresního kola v PS
s konstatováním, že Okresní kolo v celkovém pohledu dopadlo podle našich představ a k jednotlivý
nedostatkům se členové vyjádřili s předsevzetím, že tyto se v budoucnu nebudou opakovat.
V záři vedoucí OORV podal radě informace z Krajského kola v PS, které se uskutečnilo
v Přerově. Tuto soutěž vedoucí hodnotil velice kladně, i když jen z pohledu diváka, ale z informací
které získal od rozhodčích během soutěže a po ní to byla velice dobře připravená soutěž. Dále byla
OORV informovaná o průběhu mistrovství ČR v PS, které se konalo 23.-26.8.2013 v Mladé Boleslavi
z úst vedoucího OORV a starostky OSH, i tato soutěž byla hodnocená velice kladně.
OORV v dalším bodu jednání začala s přípravou závěrečné soutěže TFC 2013, která se uskutečnila na
stadionu Lokomotiva v Olomouci. Této přípravě byla věnována velká pozornost. Byly rozdělené úkoly
mezi jednotlivé členy OORV a dohodnuté organizační záležitosti, vzhledem k programu soutěže.
Dne 21.9.2013 proběhla soutěž o pohár hejtmana Ol. Kraje v kategorii muži a o pohár poslance
parlamentu ČR. v kategorii ženy. Tato soutěž byla zařazená do seriálů soutěží TFC 2013. Této soutěží
moc nepřálo počasí, což se v žádném případě nepodepsalo na organizaci této soutěže.
V měsíci říjnu OORV vyhodnotila organizaci soutěže závěrečného kola TFC 2013 a
konstatovala, že tato soutěž byla připravená pečlivě a že se zdařila. Byly přijaté připomínky, které se
týkaly celého ročníků TFC 2013 a byl vytvořen návrh pro úpravu pravidel TFC 2014.
Dalším bodem jednání bylo určení termínu svolání uchazečů, kteří by chtěli pořádat jednotlivé soutěže
TFC 2014, termín byl určen na 30.10.2013. Rozesláním pozvánek byl pověřen vedoucí rady. V dalším
bodu jednání se OORV zabývala plánem práce pro rok 2014
30.10.2013 proběhlo jednání na základě pozvánky s uchazeči pořádání TFC 2014 a se zástupci
jednotlivých SDH, kteří se zúčastňují soutěží TFC, nebo mají zájem se tohoto seriálů soutěží
zúčastňovat v příštím ročníků. Z tohoto jednání vzešel počet pořádaných soutěží v roce 2014,
pořadatelé a termíny jednotlivých soutěží, který bude rozeslán spolu se závaznými termíny OSH, KSH
a SH ČMS, přílohou tohoto e-mailu bude také zaslán formulář do kterého je možno nahlásit soutěže,
které budou zveřejněny v kalendáři soutěží OSH Olomouc pro rok 2014.
V listopadu OORV připravila OZ pro pořádání Okrskových kol v PS pro rok 2014. Toto OZ po
schválení VV OSH Olomouc vám předkládám ke schválení a prosím vás o to, aby OZ pro Okrsková
kola byly v zápise ze zasedání zástupců SDH podzim 2013 zapsáno jako schválené tímto
shromážděním, pokud nebudete mít samozřejmě námitky a nevrátíte OZ k dalšímu zpracování. Dále
OORV hodnotila jednání, které proběhlo 30.10.214 ohledně pořádání TFC 2014.
Do konce roku OORV ještě čeká jedno jednání a to s veliteli SDH, které bude obdobou jarního
setkání s veliteli JPO a uskuteční se 3.12.2013 zde v Černovíře. Doufám, že se tohoto jednání zúčastní
co možná nejvíce velitelů z jednotlivých SDH našeho OSH a bude přínosem pro jejich další činnost
v SDH, ale i pro nás všechny.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem členům OORV za jejich práci, kterou dělají ve svém
volném čase na úkor rodin a svého volného času, VV OSH Olomouc za podporu v práci, kterou se
snažíme aby naše OSH nemohl nikdo napadat a pomlouvat z nečinnosti, HZS Ol. kraje za jejich
vstřícnost při řešení různých otázek, pomoc při školení při zabezpečení soutěží a podobně, ale hlavně
chci poděkovat vám za vaší podporu ale i kritiku ze které se můžeme poučit. Děkuji za pozornost.
Zprávu vypracoval vedoucí OORV Olomouc Roman Mácha
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Příloha č.3

Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc za rok 2013
Dovolte mi, abych Vás pozdravila a zároveň seznámila s činností rady mládeže, která se scházela na
pravidelných schůzkách dle domluvy. Zde projednávala aktuální plán činnosti a potřebné informace.
V lednu OORM sestavila a postoupila VV OSH ke schválení kalendář soutěží MH.
O konání soutěží ligy MH je mezi kolektivy MH čím dál větší zájem, takže nemůžeme uspokojit
všechny zájemce. Probíhala propagace soutěže Požární ochrana očima dětí.
V únor jsme vypracovali OZ a bližší informace o školení vedoucích a rozhodčích mládeže
v Černovíře. Vypracovali jsme OZ na soutěž v disciplínách CTIF, která je součástí hry Plamen.
23.3. proběhlo v Černovíře školení vedoucích MH k dodatkům hry Plamen a dorostu , platných od
1.1.2013 a proběhly zkoušky rozhodčích mládeže II. stupně . Zkoušky úspěšně složili 2 nový
rozhodčí, 3 rozhodčí obhájili.
V březnu jsme vypracovali OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu.
20.4. proběhla soutěž CTIF ve Velkém Újezdě, které se zúčastnilo 15. družstev starší kategorie. 11.5.
se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen ve Velkém Újezdě. Celkem se zúčastnilo okresního kola 18
družstev mladší kategorie a 17 družstev starší kategorie. Postup na krajskou soutěž si zajistili MH
z Trusovic a MH z Náměště na Hané. 17.5. se konalo okresní kolo dorostu v Moravském Berouně.
Zúčastnilo se 9. dorostenců jednotlivců z SDH Moravský Beroun, SDH Trusovice, SDH Ludéřov a 2.
družstva dorostenek z SDH Medlov, SDH Náměšť na Hané.
7. - 9.6. jsme materiálně a technicky zajišťovali krajské kolo hry Plamen a dorostu.
7.6. se běžel v Pohořanech ZPV, 8.6. proběhy na stadionu Lokomotiva v Olomouci disciplíny
CTIF,štafety a PÚ MH. Krajského kola se zúčastnilo 10 družstev Olomouckého kraje, z každého
okresu 2 kolektivy MH. Z našeho okresu MH z Trusovic obsadili 3. místo, MH z Náměště na Hané 8.
místo. 9.6. na stadionu Lokomotiva v Olomouci probíhalo krajské kolo Dorostu, kterého se zúčastnilo
7 dorostenek jednotlivkyň, 6 družstev dorostenek, 12 dorostenců jednotlivců, 3 družstva dorostenců.
Naše družstva dorostenek obsadila 4. místo SDH Náměšť na Hané, 6. místo SDH Medlov. Mezi
jednotlivci dorostenci obsadili Lukáš Navrátil z SDH Ludéřov 2. místo, tím postup na Mistrovství
ČR, Michal Brodacký z SDH Trusovice 4. místo, Michal Kukla z SDH Moravský Beroun 9. místo.
V červnu jsme rozdělili dotace MŠMT, byl vypracován a rozeslán Metodický list k dotacím,
vypracovali jsme OZ na Olomouckého Draka.
V srpnu jsme vypracovali OZ závěrečného vyhodnocení ligy MH, OZ ZPV MH, OZ školení
vedoucích a rozhodčích MH v Jánských Koupelích.
1.9. se konal již 7. ročník Olomouckého Draka běh na 60 m s překážkami
na stadionu Lokomotiva v Olomouci. Závodu se zúčastnilo celkově 318 závodníků v 6 kategoriích.
Účast závodníků z okresu. Olomouc byla 50 %. 22.9. se konalo závěrečné vyhodnocení ligy MH v PÚ
v Olomouci před radnicí na Horním náměstí. Před vlastním vyhodnocením jsme připravili pro družstva
netypické disciplíny. Vlastní vyhodnocení začalo vystoupením mažoretek ze skupiny Trixie z Tršic.
Bylo vyhodnoceno celkem 16 družstev v mladší kategorii, 16 družstev ve starší kategorii, podmínkou
vyhodnocení byla účast družstva na 60 % soutěží.
12.10. jsme zahájili nový ročník hry Plamen ZPV v Tršicích. SDH Tršice zajistilo výborné
zázemí. Účastnilo se 33 hlídek mladší kategorie, 39 hlídek starší kategorie. 26.-27.10. jsme
zorganizovali školení vedoucích a rozhodčích MH v Jánských Koupelích. Zúčastnilo se 84 vedoucích
a rozhodčích MH. Po celodenním školení teorie i praxe, se večer konaly zkoušky praktické, písemné a
ústní. Úspěšně zkoušky III. stupeň vedoucí složilo 37 nových vedoucích, 4 vedoucí obhájili. II. stupeň
vedoucí složili 2 nový vedoucí, 24. vedoucích obhájilo II. stupeň. Probíhaly také zkoušky rozhodčích
MH II. stupeň, které úspěšně složili 3 nový rozhodčí, 2 rozhodčí obhájili. Celkový počet k 16.11.
2013 máme vedoucích III. stupeň 58,vedoucích II. stupeň 60, vedoucí I. stupeň 2. Rozhodčích MH II.
stupeň máme 35 a rozhodčích MH I. stupeň máme 5.
OORM na svém jednání 6.8. rozhodla vyloučit z OORM Ivu Malíškovou a Pavla Musálka pro neúčast
na jednáních OORM a akcích pořádaných OORM.
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Protože pod čarou z voleb do OORM v roce 2010, již nikoho nemáme, navrhujeme doplnit OORM o
Danielu Gregorovou z SDH Tršice a Hanu Kubíčkovou z SDH Rataje. Tento návrh jsme předložili na
zasedání VV 11.9.
Žádáme shromáždění představitelů SDH o schválení nových členek OORM.
Činnost OORM je pestrá, nezvládli bychom ji bez podpory VV OSH Olomouc, všech vedoucích
MH a všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na akcích pořádaných OORM. Za to jim
děkujeme.
Za OORM Lenka Trnková
Vedoucí OORM
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Příloha č.4

Zpráva vedoucího OORP za rok 2013
Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, dovolte mi, abych Vás všechny úvodem co nejsrdečněji
pozdravil. Je mou povinností seznámit Vás s činností naší OORP za rok 2013. Naše rada se v letošním
roce sešla na třech pracovních jednáních a ještě jednou se letos sejdeme, a to dne 29. 11. 2013. Dne 24.
března jsme provedli školení odbornosti „Preventista III. a II. stupně. Další úkoly z plánu práce pro
letošní rok si plníme. Docházka v naší radě je skoro sto procentní. Jenom jednou jsme se nesešly
v plném počtu. Naším hlavním úkolem je uskutečnění soutěže „POOD“, to jsme také splnily. V
současné době se připravujeme na propagaci nového ročníku této soutěže, kde budou zahrnuty nové
soutěžní části. Letos jsme také pomáhali VV při pořádání různých akcí. Dále se snažíme propagovat
dobrovolné hasiče na školách a obcích. Za hlavní poslání každého člena SH ČMS by měla být
připravenost k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách, technických a jiných havárií v
duchu "Bližnímu ku pomoci - vlasti ku prospěchu".
Prevence je důležitá
1. Získávat a odborně se připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost, s cílem
předcházení vzniku požárů i jiných nebezpečí.
2. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů.
3. Působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně
Cílem SHČMS do budoucna je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivních programů
ovlivňovat názory a postoje dětí a mládeže v problematice sociálně patologických jevů s následným
pokusem o změnu jejich hodnotového systému a chování. Poslední taková publikace byla vydána už
před 8lety, která uzavírá řadu metodických pomůcek zabývajících se požární prevencí na školách.
Poslední takovou podobnou publikací k preventivní činnosti je příručka, kterou vydalo sdružení
letos:
HASIČ PRO OBEC V NOUZI
Opakování je matka moudrosti - nevědomost neomlouvá. Jestliže se ocitnete v jakékoliv
mimořádné situaci, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí i zvířat, nebo majetek obyvatelstva a naše
životní prostředí. Je třeba neprodleně zasáhnout nebo přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou
vyčleněny bezplatné telefonní linky tísňového volání:
112 celoevropská tísňová linka
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie České republiky
Nyní mám pro Vás tři krátká hesla, která jsou v tuto dobu aktuální:
Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles
Pozor na instalaci a užívání topidel
Pozor na samovznícení paliv
Pokud se budete chtít lépe informovat o této problematice můžete navštívit stránky
www.hzsol.cz , sekce – informace pro občany / složka prevence.
Od 1. 1. 2014 má začít platit nový zákon o požární kontrole. Proto se připravuje vzor
POŽÁRNÍHO ŘÁDU OBCE, který by měl být po novém roce dostupný na internetu.
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Soutěž POOD pro rok 2014 má nyní tři tematické celky:
1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT) – novinka
-

všichni budete včas informováni

Zpracoval: vedoucí OORP br. Mojmír Dostál
mobil: 731 452 080
e-mail: mojmirdostal@seznam.cz
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Příloha č.5

Zpráva Aktivu Zasloužilých hasičů OSH Olomouc
Vážené sestry, bratři, vážení hosté, přátelé.
Úvodem mi dovolte pozdravit vaše jednání za Aktiv zasloužilých hasičů našeho okresu.
Aktiv zasloužilých hasičů okresu Olomouc eviduje k dnešnímu dni 53 zasloužilých hasičů
z toho dvě ženy. Žijících zasloužilých hasičů je 30 z toho dvě ženy.
V letošním roce rozšířili naše řady následující členové:
Marie Prášilová SDH Droždín, Jiří Tichý SDH Rataje, Ladislav Pudil SDH Olomouc – město, Jaroslav
Zouval SDH Červenka, Jan Lakomý SDH Dolany, Jaroslav Hejl SDH Velká Bystřice.
A nyní k činnosti tohoto aktivu.
11. června jsme se zúčastnili krajského setkání konaného ve Zlatých Horách okres Jeseník.
Místa vybraná a průběh setkáním Zlatých Horách, přijali všichni s velmi dobrým hodnocením. Ovšem
nutno podotknout, za peníze z našeho rozpočtu.
19. září 2013 se uskutečnilo setkání ZH v hasičské zbrojnici ve Velkém Týnci, za velmi dobré
spolupráce s SDH Velký Týnec a pod patronací starosty obecního úřadu Velký Týnec Dr. Petra
Hanušky.
12. prosince nás čeká předvánoční zasedání, které se uskuteční v prostorách požární zbrojnice
Olomouc – Černovír. Na tomto zasedání zhodnotíme činnost Aktivu zasloužilých hasičů našeho
okresu za rok 2013. Toto byly akce našeho aktivu.
Závěrem mi dovolte poděkovat výkonnému výboru OSH a starostce s. Vlastimile Švubové za
spolupráci při přípravě a průběhu akcí, Vám všem, že při schvalování rozpočtu naší okresní organizace
pamatujete částkou na naše dříve narozené zasloužilé hasiče.
Je nutné poděkovat Krajskému úřadu, magistrátu Statutárního města Olomouc a technickým
službám za finanční podporu tohoto aktivu.
Chtěl bych úplně závěrem popřát vašemu jednání klidný a konstruktivní průběh a věcná
smysluplná usnesení.
Šťastné a příjemné Vánoce a v Nové roce hlavně zdraví, práci a trochu lepší atmosféru v našem životě.

Děkuji za pozornost
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Příloha č.6

Zpráva OKRR OSH Olomouc 2013
Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté
Z pověření OKRR předkládám dnešnímu jednání zprávu o činnosti za období od počátku roku 2013 do
dnešního dne.
V souladu se schváleným ročním plánem práce se naše odborná rada schází 6x ročně. Účast na
jednáních je velmi dobrá, nepřítomni se omlouvají prakticky pouze z důvodu nemoci a u jedné členky
důvodem k neúčasti byly krásné mateřské povinnosti.
Na některých akcích pořádaných přímo OSH Olomouc zajišťujeme prezenci přítomných. K dotváření
ucelenějšího obrazu práce v rámci OSH Olomouc je nás pravidelně vidět na mnoha dalších jednáních,
oslavách, schůzích, soutěžích apod.
K dnešnímu dni je v rámci našeho okresního sdružení evidováno 136 sborů. Od žádného z nich jsme
neobdrželi podnět k projednání stížnosti. Výběr členských příspěvků byl výrazně vyšší v porovnání
s minulým rokem.
Významnou částí naší práce je kontrola účetních dokladů, pokladní agendy a oblast bankovních
operací. Při pravidelných kontrolách nebylo shledáno závažné pochybení ze strany pracovnice
kanceláře.
V květnu letošního roku došlo k výraznému zkvalitnění této oblasti, a to zakoupením a instalací
ekonomického softwaru POHODA PREMIUM. Varianta programu byla vybírána tak, aby bylo
možno vést na jednom místě veškerou ekonomickou agendu OSH Olomouc.
V první fázi bylo nutno provést základní nastavení funkčnosti programu, navést počáteční stavy
rozvahových účtů, pokladny, banky a dalších účtů majících vliv na správné a úplné zobrazení účetních
výkazů. Před samotným zpětným proúčtováním všech dokladů od 1. ledna roku 2013 byla provedena
aktualizace účtové osnovy tak, aby odpovídala požadavkům zákona o dani z příjmu a také
analytickému členění dle metodik poskytovatelů dotací.
Při účtování OSH Olomouc je třeba klást nejvyšší důraz na správné účtování neziskových organizací
dle zákona o daních z příjmu, kdy je nutností příjmy a k nim související výdaje dělit na:
a) příjmy, které nejsou předmětem daně
b) příjmy, které sice jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny
c) příjmy z hlavní činnosti
d) příjmy, které jsou předmětem daně
Toto správné třídění považuji za klíčový problém nejen u OSH Olomouc, ale u všech organizací, které
nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, tedy i u všech SDH.
V červnu byla pro potřeby OKRR zakoupena k tomuto programu licence pro druhý počítač, což
umožňuje nezávislou kontrolu všech ekonomických agend. Hlavní výhodou je časová flexibilita
prováděných kontrol a také možnost předložení konkrétních dokladů ke kontrole při vlastním jednání
OKRR.
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Tajemník ekonomické rady ústředí ing. Jirota ocenil a plně podpořil snahu OSH Olomouc při zavádění
tohoto programu s tím, že je vysoce pravděpodobné použití tohoto softwaru v rámci celého SH ČMS a
že tedy naše okresní sdružení bude pilotním projektem při zavádění.
I proto bylo na VV rozhodnuto o konání dvoudenní služební cesty starostky a pracovnice kanceláře na
ústředí k upřesnění některých záležitostí v této oblasti. Od 1. 5. do 11. 7. t.r. pracovnice kanceláře
absolvovala stáž podporovanou MPSV. Výsledkem pak bylo získání praxe v SW POHODA a získání
certifikátu z projektu Fondu dalšího vzdělávání.
Rovněž bych rád zmínil jméno jednoho z členů OKRR, a to br. Cenkla, který od prvopočátku úzce
spolupracoval při jednotlivých krocích. Dovolte mi proto z tohoto místa mu poděkovat za tuto
odbornou a časově náročnou práci konanou nad rámec povinností vyplývajících z jeho členství
v OKRR.
Po kontrole evidence členské základny bylo možno konstatovat její nárůst, a to jak v oblasti dospělých,
tak i dětských kolektivů. Poslední školení vedoucích kolektivů mladých hasičů a rozhodčích
v Jánských Koupelích mělo velmi dobrou úroveň a zúčastnilo se ho 84 členů. I toto je záruka pro další
působení dětských a dorosteneckých kategorií. Navíc i statutární město Olomouc uvažuje o
prohloubení spolupráce s OSH v oblasti mládeže ve věku 15 až 18 let.
V posledních letech je významným zdrojem příjmů oblast dotací. Je v zájmu každého starosty aby
sledoval vyhlášené termíny pro podání žádostí, aby s největší pečlivostí zpracoval podklady, žádosti
podal a takto si zajistil případný finanční přínos. Mnohé sbory takto získávají i statisícové obnosy,
které jsou použity na přípravu některých akcí, ale zejména k doplnění techniky a k úpravám
hasičských zbrojnic.
V této části zprávy mi dovolte obrátit se na Vás, zástupce jednotlivých sborů, a v převážné míře přímo
starosty sborů, se žádostí. V článku 20, bod 2 Stanov sdružení– Práva a povinnosti členů, hasičů - se
mimo jiné píše „ Člen – hasič je povinen získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich
zvýšení.“
Sám jsem se přesvědčil, že umíte skvěle zorganizovat soutěže, výborně připravit oslavy založení
sborů, ukázat na fotografiích nebo přímo předvést minulost a přítomnost sboru. Jisté nedostatky však
lze vypozorovat právě ve výše zmíněných znalostech. Vím, že skutečná, přímo profesionální
odbornost je přímo na zásahových jednotkách, ale do určité míry postrádám všeobecné hasičské
znalosti a zásady u široké členské základny. Jako předseda okresní kontrolní a revizní rady apeluji na
revizory sborů a okrsků, aby se stali jedním z hnacích motorů dění, aby důsledně a pravidelně v celé
šíři kontrolovali práci ve sboru a takto naplňovali své poslání vyplývající ze Stanov sdružení.
Závěrem mé zprávy bych Vám všech chtěl poděkovat za vykonanou práci. Zdarma a ve svém volném
čase se věnujete záslužné činnosti, která je tu s námi téměř 150 let. V mnoha případech je to práce
konkrétních členů konaná po dlouhá desetiletí. Do dalšího období Vám přeji skvělé nápady, výborný
kolektiv, potřebnou dávku tolerance, svědomitost a zejména pevné zdraví. Ať se Vám daří plnit
všechny závazky plynoucí z práce pro SH ČMS.
Olomouc, 16. 11. 2013
Jan Konar, předseda OKRR
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Příloha č.7

Zaměření OSH Olomouc na rok 2014
Plán práce VV OSH OLOMOUC na rok 2014
7. 1. 2014

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace o konání VVH SDH
3. Informace kanceláře OSH pokladna, stav účtu, přehled o platbách čl. příspěvků, průběh
inventur
4. Příprava kalendáře soutěží a akcí 2014
5. Stálé body

11. 2. 2014

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Vyhodnocení plnění úkolů SDH ( hlášení, čl.příspěvky)
3. Informace ke školení funkcionářů OSH Ol. 20.2.2014
4. Příprava shromáždění představitelů SDH 15.3. 2014
5. Výsledky hospodaření a inventur 2013
6. Stálé body

11.3. 2014

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Kontrola příprav shromáždění představitelů SDH
5. Průběh příprav LMH, okresní kolo hry Plamen
6. Informace o průběhu VVH okrsků
7. Informace z jednání OOR při OSH
8. Informace k praporu OSH Ol.
8. Přehled odevzdaných tiskopisů SDH, okrsků a platby čl. příspěvků
9. Stálé body

8.4. 2014

13.5. 2014

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Výsledky hospodaření 1-3 /2014
3. Pohárové soutěže OSH v PS – muži, ženy
4. Příprava seriálu soutěží TFC 2014
5. Schválení OZ okresního kola v PS
6. Kontrola připravenosti okresního kola hry Plamen
7. Kontrola usnesení z SP SDH Ol.
8. PO očima dětí
9. Informace z jednání OOR při OSH
10. Zasloužilí hasiči OSH Ol. doprava Přibyslav, AZH KSH- doprava
11. Stálé body
1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Konečný rozpočet na rok 2014, plán čerpání
3. Kontrola připravenosti okresního kola v PS 24.5. 2014
4. Informace garantů okrsků
5. Příprava krajského AZH 18.6.2014
6. Stálé body

10.6. 2014 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace OOR, soutěže
3. Příprava Krajského AZH
3. Informace garantů okrsků, výročí sborů
4. Stálé body
8. 7. 2014

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Stálé body

12.8. 2014 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Kontrola přípravy Olomouckého DRAKA 2014
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4. Příprava aktivu ZH OSH Ol. 4.9. 2014
5. Příprava žehnání praporu OSH Ol. a závěrečného kola TFC
5. Stálé body
9.9. 2014

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Zhodnocení průběhu Olomouckého DRAKA
4. Informace o přípravě ZPV a OOR
5. Příprava Shromáždění představitelů SDH OSH Ol. 15.11. 2014
6. Příprava setkání starostů okrsků OSH Ol. 30.10. 2014
7. Kontrola příprav žehnání praporu OSH a závěrečné soutěže TFC
8. Stálé body

7.10. 2014 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zhodnocení TFC
3. Kontrola přípravy ZPV
4. Zasloužilí hasiči OSH Ol. doprava Přibyslav,
5. Výsledky hospodaření za ¾ 2014
6. Setkání starostů okrsků OSH Ol. 30.10. 2014
7. Stálé body
11.11.2014 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. OR- zprávy o činnosti za rok 2014 a plán práce na 2015
3. Plán práce VV OSH Ol. na rok 2015
4. Jmenování inventarizační komise
5. Návrh rozpočtu na rok 2015
6. Shromáždění představitelů SDH OSH Ol. 15.11. 2014
7. Příprava Vánočního posezení AZH 4.12.2014
8. Stálé body
9.12. 2014 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zhodnocení průběhu celého roku
3. Stálé body

V Olomouci dne 10.11. 2013

Švubová Vlastimila
starostka
OSH ČMS Olomouc

Termíny akcí na rok 2014
15.března
27.března
11. – 12. dubna
19. dubna
25.dubna
26. dubna
6. května
10.května
24.května
6.-7. června
7. června
7.-8. června
13.- 15.června
18. června
27.- 29. června
2.- 6. července
11. července
13- 20. července

SP SDH Olomouc
Setkání s veliteli okrsků
školení funkcionářů a hospodářů
CTIF
Shromáždění starostů OSH
TFC
ZH
okresní kolo MH
Okresní kolo v PS
Has. Slavnosti
TFC
Krajské kolo v PS
Krajské kolo MH a dorost
AZH krajský
MČR v PS
MČR MH a dorostu
Setkání seniorů OSH Ol.
Mistrovství světa v PS
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Černovír
Černovír
Přibyslav
Přibyslav
Břevenec
Přibyslav
Lokomotiva Olomouc
Litoměřice
Medlov
Ostrava
Přerov
Olomouc
Č. Budějovice
Brno
Svitavy

19. července
16. srpna
30.srpna
29.-31. srpna
6.září
13. září
18. října
30.října
6.listopadu
15.listopadu
27.listopadu
4. prosince

TFC
TFC
TFC
Pyrokar
Ol. Drak
TFC a žehnání praporu
Shromáždění starostů OSH
setkání starostů okrsků
ZH
SP SDH Olomouc
Setkání velitelů sborů
AZH Olomouc

Ješov
Velký Týnec
Chválkovice
letiště Přibyslav
Lokomotiva Olomouc
Lokomotiva Olomouc
Přibyslav
Černovír
Přibyslav
Černovír
Černovír

Plán práce OORM Olomouc na rok 2014
Leden

- kontrola plnění přijatých usnesení
- pravidla ligy MH
- sestavení kalendáře soutěží mladých hasičů
Únor
- kontrola plnění přijatých usnesení
- OZ CTIF
- soutěž Požární ochrana očima dětí ve spolupráci s odbornou radou prevence
Březen
- kontrola plnění přijatých usnesení
- delegování rozhodčích na ligu MH
- OZ Na okresní kolo hry Plamen
- OZ na okresní kolo dorostu
Duben
- kontrola plnění přijatých usnesení
- 19.4. soutěž v disciplínách CTIF
- informace s republikového setkání vedoucích ORM v Přibyslavi
Květen
- kontrola plnění přijatých usnesení
- 10.5. okresní kolo hry Plamen
- 16.5. okresní kolo dorostu
- delegování rozhodčích na krajskou soutěž mládeže a dorostu v Přerově
- informace o Letní škole instruktorů
- rozdělení dotací z MŠMT, vypracován a rozdán metodický list
Červen
- kontrola plnění přijatých usnesení
- účast rozhodčích na krajském kole hry Plamen a dorostu
- OZ na soutěž jednotlivců Olomoucký Drak
- zhodnocení okresního a krajského kola mladých hasičů a dorostu
- informace o průběhu ligy MH
Srpen - kontrola plnění přijatých usnesení
- OZ závěrečného vyhodnocení ligy MH
- OZ ZPV MH
- OZ školení vedoucích a rozhodčích MH v Jánských Koupelích
- kontrola plnění přijatých usnesení
Září
- 6.9.-soutěž jednotlivců-Olomoucký Drak
- odevzdání vyúčtování dotací MŠMT
- 21.9. závěrečné vyhodnocení ligy MH
- program školení vedoucích MH
Říjen
- kontrola plnění přijatých usnesení
- 11.10. ZPV mladých hasičů
- zhodnocení branného závodu
- zhodnocení okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku
- školení a zkoušky vedoucích mládeže v Jánských Koupelích 25.-26.10.2014
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Listopad

- zkoušky rozhodčích MH II.stupeň v Jánských Koupelích 25.-26.10,2014
- kontrola plnění přijatých usnesení
- zhodnocení ZPV
- zhodnocení školení vedoucích MH
- návrh na akce a soutěže na příští rok

Projednáno na jednání OORM 7.11.2013

Plán práce OORV pro 2014
Stálé body jednání
• informace z jednání vedení a VV OSH ČMS Olomouc
• informace o zabezpečení úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti PO
• stav na úseku odborné přípravy
• informace členů OR z činnosti ÚORV a KORV
• spolupráce z HZS Olomouckého kraje
• organizační záležitosti
• různé
Leden-únor: Příprava školení rozhodčích v PS
Výcvikový rok JPO 2014
projednání a úprava pravidel TFC,
sestavení kalendáře soutěží v PS OSH Olomouc 2014
informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc
Březen:

Příprava I.kola soutěže v PS-okresní kolo 2014
Školení rozhodčích v PS
Schválení rozhodčích,startérů a časomíry pro okresní kolo
schválení hlavních rozhodčích pro seriál soutěží TFC 2014
seminář velitelů JPO SDH
informace a úkoly z ÚORV, KORV, VV OSH Olomouc

Duben:

jmenování komisařů soutěží pro okrsková kola v PS
projednání změn v pravidlech soutěží TFC 2014
příprava Okresního kola v PS
informace a úkoly z VV OSH Olomouc
Setkání velitelů okrsků OSH Olomouc

Květen :

projednání použití časomíry na okresním kole s obsluhou časomíry
organizace a úkoly při zabezpečení Okresního kola v PS 2014
projednání OZ TFC pro všechny soutěže
pořádání Okresního kola v PS 2014
informace a úkoly z KORV, VVOSH Olomouc

Září:

závěrečné vyhodnocení seriálů soutěží TFC 2014
vyhodnocení postupových soutěží v PS Okrsky, Okres, Kraj, MČR.
informace a úkoly z ÚORV, KORV, VV OSH Olomouc

Říjen:

vyhodnocení TFC za rok 2014 za přítomnosti zástupců SDH
příprava TFC pro rok 2014
projednání úprav pravidel TFC
odhlasování pořadatelů TFC
21

Listopad:

projednání OZ pro okrsková kola
projednání pravidel TFC 2015
projednání plánu činnosti pro rok 2015
zpracování zprávy za rok 2014
seminář velitelů SDH SH ČMS
informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc
Vedoucí OORV Olomouc Roman Mácha

Plán práce OORP pro 2014
Stálé body jednání
• Zahájení, presentace členů a přivítání hostů
• Přečtení zápisu z minulého jednání OORP
• Informace z jednání ÚORP a dalších nadřízených složek
•
•
•
•
•

1. pracovní jednání
Předání informací do okrsků
Seznámení s vyhláškami v PO
Příprava na nové vyhodnocení soutěže POOD
Příprava a uspořádání školení Preventista III. a II.
Spolupráce s HZS,

•
•
•
•
•

2. pracovní jednání
Kontrola plnění úkolů v oblasti prevence
Působení referentů prevence v obcích
Výzva k opakovanému školení preventistů po pěti letech
Vyhodnocení soutěže PO očima dětí „Okresní kolo“
Spolupráce s HZS

•
•
•

3. pracovní jednání
Kontrola plnění úkolů
Příprava preventistů na VVH a jejich úkoly ve sboru
Příprava školení odbornosti Preventista SH ČMS III. a II.

•
•
•
•

4. pracovní jednání
Kontrola plnění úkolů
Uskutečnit opakované školení preventistů SH ČMS III. a II. Po pěti letech
Propagace nového ročníku POOD
Příprava plánu práce na rok 2015

Za OORP zapsal: Mojmír Dostál
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Příloha č.8

ROZPOČET OSH OLOMOUC ZA 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 Ol. kraj – 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. Vlastní příspěvky na školení, zkoušky apod.
Příjmy celkem:

338940,-Kč
40000,105000,82200,49698,80000,15000,39720,-+sklad
100,12000,5000,608300,6000,1 381 958,-

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

Monika Váňová
Ing. Jiří Kropáč

Pohledávka u KSH Olomouc 26 400,-
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141753,- Kč
180521,20000,41208,86878,77543,525574,39720,- + sklad
108000,5960,26483,19071,20000,3000,8852,17553,59842,1 381 958 Kč

Příloha č.9

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC

VYDÁVÁ

*********************************************
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE
OKRSKOVÉHO KOLA
V POŽÁRNÍM SPORTU PRO ROK 2014

*********************************************
Okrsková kola soutěží v PS pro rok 2014 proběhnou podle
„SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY schválených
VV SHČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1.1012.
(Směrnici naleznete na stránkách: http://www.dh.cz/dokumenty/smernicepravidla/smernice2012.pdf )

Okresní odborná rada velitelů Olomouc (dále jen OORV) vyžaduje od organizačních
pracovníků a sborů rozhodčích, aby zajistili dostatečný počet pracovníků soutěže pro
zdárný a důstojný průběh soutěže.
o Termín a místo konání a OZ okrskového kola soutěže v PS s uvedením jména velitele a
hlavního rozhodčího soutěže, nahlásí velitel okrsku na sekretariát OSHČMS Olomouc
osobně, nebo na e-mailovou adresu osh.olomouc@seznam.cz, nebo vedoucímu OORV
na e-mailovou adresu romanmacha@centrum.cz , do 31.3.2014
o OORV si vyhrazuje právo změny těchto dvou funkcionářů soutěže v případě, že tito
nesplňují potřebnou kvalifikaci. Na všechny soutěže okrskových kol v PS budou vysláni
komisaři soutěže z řad členů VV OSHČMS a OORV v OSH Olomouc.
Kategorie
:
Termín
:
Disciplíny PS:

Muži SDH od 15 let, ženy SDH od 15 let
Soutěž okrskového kola v PS ukončit nejpozději 18.5.2014
viz. „SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY“

Před zahájením každé disciplíny bude proveden nástup soutěžního družstva a
podáno hlášení rozhodčímu disciplíny, což bude hodnoceno
jako pořadový výcvik!
Dle rozhodnutí OORV nutno provést alespoň jednu z běhových disciplín!
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Místo konání:
Dle rozhodnutí příslušných okrsků SDH (po dohodě možno
uspořádat soutěž i pro několik okrsků společně).
Postupový klíč do Okresního kola soutěže v PS: Vítězné družstvo soutěže Okrskového
kola v PS, dle rozdělení jednotlivých okrsků (je možno sestavit družstvo z celého OSH
Olomouc, které bude okrsek reprezentovat, „SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH
SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY)
Do Okresního kola postupují všechna družstva žen, která se v rámci OSH Olomouc
zúčastnila soutěže okrskového kola a splnila podmínky vydané OORV Olomouc
v tomto organizačním zabezpečení.
Pořádající okrsek v případě úrazu sepíše zápis, (na zadní stranu přihlášky do soutěže ),
se stručným popisem, jak k úrazu došlo, které části těla se úraz týká a zda bylo ošetření
provedeno na místě nebo ve zdravotním zařízení. Dále pořadatel vypíše iniciály
soutěžícího a vedoucího (trenéra) soutěžního kolektivu.
Po ukončení soutěže předá do pěti pracovních dnů, (nejpozději však do 19.5.2014),
velitel okrsku, pověřená osoba, veškerou dokumentaci (přihlášky do soutěže
a celkovou výsledkovou listinou soutěže okrskového kola v PS) na sekretariát OSH
Olomouc a složí proti potvrzení na sekretariátu OSH Olomouc částku 1000,- Kč
za jeden soutěžní kolektiv mužů, který bude okrsek reprezentovat na soutěži
Okresního kola v PS.
Na základě odevzdání všech dokumentů ze soutěže Okrskového kola v PS a
zaplacení výše uvedené kauce, obdrží přímo na sekretariátu OZ, včetně přihlášky
do Okresního kola v PS. Přihlášku do Okresního kola je nutno podat nejpozději
19.5.2014.
Při dodržení podmínek a účasti soutěžního kolektivu daného okrsku na soutěži
Okresního kola v PS bude částka vysílajícímu okrsku vrácena! Kauce se
nevztahuje na soutěžní kolektivy žen.
V případě vědomého porušení tohoto organizačního zabezpečení nebude soutěžní
kolektiv připuštěn do soutěže Okresního kola v PS a o dalších případných
sankcích, rozhodne VV OSH Olomouc na svém zasedání a předloží sněmu
zástupců SDH na svém podzimním zasedání.

Toto organizační zabezpečení bylo zpracováno na zasedání OORV a
předloženo ke schválení VV OSH Olomouc
Roman Mácha v.r.
vedoucí OORV Olomouc

Vlastimila Švubová v.r.
starostka OSH Olomouc
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