Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 15. listopadu 2014 v Olomouci-Černovíře

Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 75 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, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc /zpráva starostky a vedoucích OOR
6. Zpráva OKRR
7. Čerpání rozpočtu 1-10 /2014
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 (provizorní rozpočet do 05/15)
9. Informace k volbám na Shromáždění delegátů 2015
10. Organizační a různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. br. Ing. L. Pluháček, přivítal představitele SDH, starostku OSH
Ol. se. V. Švubovou, za hosty starostu KSH OLK br. Jana Brabce, zástupce OSH Prostějov a zástupce
statutárního města Olomouc Mgr. A. Vysloužila, 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 br. G. Krobota s kterým se dnes naposledy rozloučíme.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 75 zástupců ze 138 SDH (54,35% účast představitelů
okresních sborů) sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 75 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 75

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, br.
Zbyněk Cenkl, se. Čestmíra Spurná, br. Milan Vysloužil
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. M. Dostál (VV OSH Ol., SDH Blatec), se. O. Tománek (SDH
Horka nad Moravou), br. P. Zmeškal (SDH Kožušany)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 73
Proti: 0
Zdržel se: 2
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 74
1

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Mgr. A. Švancara (SDH Drahanovice), br. D. Gbelec (SDH Senice na
Hané)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 4.
Vyplynulé úkoly a povinnosti z jarního Shromáždění představitelů SDH okresu (15.3.2014) jejich
přijatých usnesení byly splněny takto:
= všem přítomným delegátům informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního
jednání – splněno
= OORV vypracovat OZ okrskových kol pro rok 2015 a dát schválit VV do 30.8.2014 – splněno
= všem okrskům zajistit účast soutěžního kolektivu mužů na „Okresním kole v PS“ – nesplnily tyto
okrsky Bílá Lhota, Bouzov, Senice na Hané, Tři Dvory, Slavětín, Hněvotín, Troubelice, Náklo,
Příkazy, Dl. Loučka, Těšetice
= sborům odevzdat na OSH nové přílohy k registračním listům ve třech originálech a prohlášení dle
zákona č. 455/1991 Sb. o sídle sboru, nejpozději do 31.3.2014 – v termínu odevzdalo 80% SDH
ad. 5.

= 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 ZH OSH Ol.
Příloha č.5

ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.6
ad. 7.
- roční průběžnou zprávu hospodaření OSH za rok 2014 přednesl I. náměstek starostky OSH br. Ing.
Kropáč
Příloha č.7
= Schválení čerpání rozpočtu za rok 2014 vč. rozpočtových změn:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 8.
- návrh rozpočtu na rok 2015 ve výši 1.35mil Kč, hospodaření jako vyrovnané (Příloha č.7)
= Schválení rozpočtu na rok 2015:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 9.
OSH Olomouc, předložilo shromáždění tyto návrhy:
- první setkání kandidátů do OOR, kteří si zvolí složení dané rady proběhli v termínech
3.3.2015 pro okresní odbornou radu velitelů
5.3.2015 pro okresní odbornou radu mládeže
10.3.2015 pro okresní odbornou radu prevence
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- návrhy na všechny funkcionáře OSH Olomouc proběhly sborovým systémem (kandidáty navrhuje
každý sbor samostatně, ze všech členů okresního sdružení hasičů)
- aby VV OSH Ol. byl 13-ti členný (12 členů (9 + 3 + starosta OSH = 13)
- aby VV OSH Ol. byl volen jako 9-ti členný
- aby 3 nový vedoucí OOR byli odsouhlaseny jako členi nového VV
- aby OORV byla 7-mi členná
- aby OORM byla 7-mi členná
- aby OORP byla 7-mi členná
- aby OKRR byla 7-mi členná
- samostatně volit starostu OSH
- volbu náměstků na návrh nového starosty z nových členů VV
- samostatně volit předsedu kontrolní a revizní rady, samostatně volit členy OKRR
- návrh, aby každý sbor měl ze svých řad 1 delegáta na okresní SD SDH + 2 náhradníky
= Schválení předloženého návrhu k volbám na SD SDH: Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 10.
Vzhledem, že termín konání SD SDH je 21.3.2015 je nutné:
- aby VVH okrsků proběhly do 15.2.2015
- aby SDH odevzdali návrhy kandidátů do okresních funkcí a požadované dokumenty ze strany OSH
do 25.2.2015 (ke každému kandidátu musí být uvedený kontaktní telefon a e-mailová adresa)
- přehled povinností s datem odevzdání na OSH bude zaslán elektronicky na všechny SDH
- podání informace k setkání seniorů 2015
- podání informace ke konání Univerzity dobrovolného hasiče
- představen plán práce OSH na rok 2015
Příloha č. 8
= Schválení plánu práce OSH na rok 2015:

Pro: 75

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 11.
- br. Mgr. Zips (OSH Prostějov) – vyslovuje podporu v chystané práci celého OSH
- br. Ing. Jan Brabec (KSH Prostějov) – děkuje za vykonanou práci, poukazuje na všeobecnou práci
ZH v celém kraji, kteří jsou pracovně pilnými členy; do nového roku přeje mnoho zdaru
- Mgr. A. Vysloužil (SmOl) – poukazuje na rozdělané projekty SmOl, které jsou určeny i pro hasiče,
děkuje za odvedenou práci OSH a do další přeje mnoho elánu
- br. Ing. Martin Žouželka – hlášení o činnosti SDH za rok 2014 budou probíhat v el.podobě vyplněné
přes centrální evidenci SH ČMS
se. D. Michailidisová – děkuje OSH za nákup poháru na soutěž „Stovkování pod Slunečnou“ i za
podporu na proběhlém MS dorostu a juniorů ve Svitavách
ad. 10.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:

Pro: 75

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 11.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová popřála do další práce mnoho sil a zdaru.
V Olomouci 15. listopadu 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..
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Ověřovatelé zápisu : br. David Gbelec

…………………………………..

br. Mgr. Alois Švancara

…………………………………..
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USNESENÍ
Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 15. listopadu 2014 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
- předání stuh k praporům za příspěvek na pror OSH Olomouc
- předání vyznamenání a ocenění členům SDH
- zprávu starostky OSH za uplynulé období
- zprávy odborných rad při OSH Olomouc
- zprávu OKRR OSH Olomouc
- diskusní příspěvky hostů dnešního shromáždění
- diskusní příspěvky představitelů sborů
- výzvu starostky OSH k přihlášení funkcionářů SDH na Univerzitu dobrovolného hasiče, přihlášky
odevzdat nejpozději do 30. 11. 2014

2. Schvaluje
- program dnešního jednání
- volbu pracovních komisí
- plán činnosti OSH a odborných rad na rok 2015
- čerpání rozpočtu OSH za 1 až 10/2014 a rozpočtové změny
- návrh provizorního rozpočtu OSH pro rok 2015
- závazné termíny akcí pořádaných OSH Olomouc na rok 2015
- návrh přípravy a program volebního „Shromáždění delegátů SDH“ plánovaného na den 21. 3.
2015, včetně počtu volených do odborných rad a termínů konání jejich jednání
- termíny odevzdání vyplněných dokumentů zaslaných z OSH Olomouc zpět na OSH

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
Tak jako minulá shromáždění jsem začínala děkováním, tak ani dnes nezačnu jinak. V
Letošním roce se OSH Olomouc přidalo k oslavám 150 výročí založení českého hasičstva. Již od
začátku roku probíhaly přípravy a sbírka na náš nový prapor, který OSH Olomouc ještě nemělo. A zde
je mé největší poděkování sborům, které na tento náš prapor přispěly. Když jsem se některých zeptala ,
proč přispívají, bylo mi odpovězeno, že je to prapor nás všech a že by to měla být morální povinnost
všech sborů. I tak to mnozí z nás cítili a já ještě jednou děkuji SDH Černovír,Velký Týnec, Medlov,
Droždín, Náměšť na Hané,Chválkovice,Lošov,Grygov, Holice, Příkazy, Bohuňovice, Rataje, Radíkov,
Ludéřov, Dub nad Moravou, Ješov,Haňovice, Uničov ,Bouzov ,Skrbeň, Mezice, Daskabát, Štěpánov,
Kožušany –Tážaly. A teď bych požádala zástupce sborů, které také přispěly, ale stuhu na náměstí
nedostaly, protože ještě svůj prapor nemají a to odčiníme právě teď. Prosím o zástupce těchto sborů ,
aby vystoupili. SDH Blatec, Vojnice, Červenka, Loučany, Nová Dědina,Tršice, Dlouhá Loučka, Bílá
Lhota, Velká Bystřice, Myslechovice, Šumvald, Hlubočky, Svésedlice, Zákřov , Olomouc město a
zástupce Hanáckého okrsku. Nemohu zapomenout na OKRR, br. Váňu, br. Glíra a br. Macenauera.
Celkem se vybralo 37 191 Kč. Děkuji Ještě jednou všem , kteří se zúčastnili a podpořili tuto akci.
Další poděkování patří partě hasičů, kteří trénují pod vedením Zdeňka Hubáčka a reprezentovali nás na
I. Mistrovství ČR v TFA ve Štranberku. Zdeněk Hubáček z SDH Uničov se stal Mistrem republiky v
kategorii B. V kategorii A se nejlépe umístil a to na místě 18. br. Michal Šrom z SDH Medlov.
20. Nesporý Václav z SDH Nová Hradečná, 38. Luboš Jedlička a 47. Lukáš Janků z SDH Uničov.
Chlapci, děkuji Vám za příkladnou reprezentaci našeho okresu a zároveň i našeho kraje.
Sice nezávodí, ale jsou na všech mistrovství republiky i na mistrovství světa, ano myslím rozhodčí a
to Romana Máchu, Martina Žouželku a manžele Berkovi. Prosím vystupte. I Vám děkuji za
příkladnou reprezentaci.
Mladé dorostence jsme již vyznamenali a poděkovali jim na závěrečném vyhodnocení Ligy MH 28.
září 2014 na Horním náměstí v Olomouci. Též musím poděkovat všem vedoucím, kteří se o ně starají .
Poděkování za výbornou spolupráci, při organizování okresních akcí patří všem sborům, tady bych
opravdu nechtěla na někoho zapomenout, ale vypíchla bych SDH Dolany , SDH Hlubočky, Velký
Týnec, Myslechovice, Medlov, Chválkovice, Droždín, Ješov, Černovír, Moravský Beroun , Řídeč,
Trusovice, Štěpánov, Pohořany, Vésku, Velký Újezd, okrsek Velká Bystřice , Loučany, Troubelice.
Tím bych rozhodně nechtěla říci, že ti , které jsem nejmenovala by nepomohli. Ještě se mi nestalo, že
by sbor, který požádám o pomoc nepomohl.
Máme tu také bratry, kterým bylo uděleno vyšší vyznamenání a já bych požádala br, Jáhna a br.
Zdražila z SDH Hlubočky , aby předstoupili a mohli jim vyznamenání „ Za mimořádné zásluhy“
předat a poděkovat za vykonanou práci. Další vyznamenání si přebere br. Malík z SDH Majetín a to
Čestné uznání SH ČMS a br.Roman Mácha také Čestné uznání SH ČMS. Všem moc gratuluji a děkuji
za vykonanou práci.
Ještě tu mám jeden rest a též ho musíme napravit. Nejrychlejší útok v TFC. Prosím zástupce SDH
Hlubočky a SDH Chválkovice, aby si přišli převzít poháry.
Gratuluji Vašim sportovním družstvům k vynikajícím úspěchům.
Tak a můžeme pokračovat. Slyšela jsem názor , že tohle sem nepatří a já si myslím, že ano. Proč?
Protože zde je vidět ta úžasná spolupráce, která je mezi OSH a sbory, je vidět ta ochota spolupracovat
a zlepšovat. OSH by bez sborů, které chtějí pracovat nic nebylo a za každým sborem stojí lidé, kteří
věnují své chvíle volna k záchraně majetku druhých, zachraňují životy a vychovávají mladou
generaci. Vše zdarma, někdy s posměchem okolí , ale co je důležité, hlavně tuto naši činnost děláme
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srdcem. Jak už jsem vzpomněla hned na začátku, letos jsme největší úsilí věnovali oslavě 150. výročí a
žehnání našeho praporu. S odstupem času víme, že by šlo některé věci udělat jinak, ale takovou akci
jsme pořádali poprvé a věřte, že jsme dělali co jsme mohli. Celý den bylo nádherné slunečné počasí a
náměstí se jen modralo uniformami, stála jsem u okna na radnici a nikdy nezapomenu na ten nádherný
pocit, když jsem Vás tam dole na náměstí viděla. Ty nervy stály za to. I odpolední sportovní klání
mělo vysokou úroveň. Spojení dvou odlišných soutěží dopadlo velice dobře a určitě v započaté
spolupráci budeme pokračovat.
Nebudu vyjmenovávat všechny akce, které jsme letos pořádaly, ale zmíním se jen o těch
nejvýznamnějších. Setkání krajského AZH v měsíci červnu a zde patří poděkování děvčatům z
Velkého Týnce, která se celé odpoledne o ZH starala. V měsíci červenci jsme pořádali první setkání
seniorů našeho okresu v Myslechovicích s panem hejtmanem a i tady se o nás všechny výborně starala
děvčata z myslechovického sboru, jen to tancování zbylo jen na mě. Pan hejtman nám slíbil, že takové
aktivity okresu bude plně podporovat. Závěrečné vyhodnocení Ligy MH také patří do akcí, které mají
své místo na Horním náměstí, kde si to děti plně užívají.
Další významnou akcí, bylo Okresní kolo hry Plamen, které zabezpečoval SDH Dolany. Krásný areál
a perfektní zázemí, nádherné počasí, to se nedalo říci o Okresním kole v požárním sportu. Od rána
silně pršelo a soutěž byla předčasně po dvou disciplínách rozhodnutím vedoucích družstev ukončena.
Škoda.
Za zmínění stojí i seriál soutěží TFC. Zde patří poděkování pořadatelům jednotlivých soutěží. Liga
MH, které se v letošním roce zúčastňovalo přes 60 družstev, také zde patří poděkování všem
pořadatelům. ZPV v Nových Dvorech, taky hodně zdařilá akce. A tak dále, každým rokem přibývá
nová aktivita, ať už jde o školení nebo soutěže.
Nemůžu zapomenout vyřizování koncese na prodej alkoholu a vyřizování si živností na sbory, sídla
sborů a změny. Zde jsme přistoupili k organizování a domluvě s živnostenským úřadem , abychom
ulehčili sborům vyřizování těchto formalit. I zde děkuji všem za vstřícný přístup při jednáních.
Protože hodně jezdím po akcích v našem okrese, můžu konstatovat veliké zlepšení v ústrojenosti a
celkové úrovně pořádaných akci. To je dobře, protože ať chceme nebo ne, potřebujeme sponzory, kteří
se mnohde našich akcí zúčastňují a dělají si obrázek o naší činnosti no a podle toho je pak výše
sponzorství.
Vážené sestry a bratři hasiči, čeká nás rok volební a proto na Vás apeluji, vybírejte hlavně ty, co chtějí
pracovat nejméně těch 5 roků, jsou zodpovědní a vstřícní a hlavně je hasičina baví, jsou to další
desítky hodin navíc.
Děkuji Olomouckému kraji, panu hejtmanovi, SmOl. tady hlavně Mgr. Machové, která nás hodně
podporovala, HZS v čele s plk. Ing. Karlem Kolaříkem a všem, kdo nám pomáhají a bez kterých by se
nám těžko pracovalo. Máme nové starosty a nová zastupitelství, doufám, že nám budou nakloněni, tak
jak ti předchozí.
Vám všem i vašim rodinným příslušníkům přeji krásné vánoční svátky, plno pohody, žádné výjezdy a
hlavně plný koš zdravíčka.
Děkuji Vám. Švubová Vlastimila, starostka OSH Olomouc
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Příloha č.2

Zpráva o činnosti OORV za rok 2014
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 2014 stanovila. Okresní
odborná rada velitelů OSH ČMS Olomouc se v roce 2014 scházela pravidelně na svých zasedáních
a to vždy první čtvrtek v měsících: Leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen, září, říjen.
Svou činnost OORV v roce 2014 zahájila sestavením kalendáře soutěží kategorie dospělí. Dále se
OORV zabývala úpravou pravidel TFC 2014, dle předložených návrhů od pořadatelů a vedoucích
soutěžních kolektivů. Tyto pravidla byly upravené a předložené ke schválení VV OSH Olomouc.
V měsíci únoru proběhla příprava školení rozhodčích v PS. Toto školení bylo ve spolupráci s HZS
Olomouckého kraje naplánováno na měsíc březen. Dále byly přednesené úkoly z ÚORV a KORV
které se týkaly zkvalitnění práce všech OORV SH ČMS. ÚORV naplánovala na měsíc březen
setkání všech vedoucích OORV a tyto pozvala do Přibyslavi. Tohoto semináře se zúčastnil spolu
s vedoucím rady, František Pluháček a Alois Obšil za OSH Olomouc, kteří podali informace
z tohoto jednání.
V březnu OORV začala s přípravou Okresního kola v požárním sportu. Podle plánu práce dále
proběhlo setkání s pořadateli soutěže TFC 2014, se kterými byly dohodnuté podmínky pořádání
soutěže.
Jednání OORV v měsíci dubnu bylo zaměřeno na zabezpečení postupových kol v PS. Byli určení
komisaři soutěží jednotlivých okrskových kol, kteří dostali za úkol podat informace OORV o
průběhu konání těchto soutěží s výsledkem kontrol byl 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. V dubnu
také proběhlo jednání s veliteli JPO SDH, jednání se za HZS Ol. kraje zúčastnil kpt. Ing. Karel
Kotek.
V měsíci květnu naplno propukly postupové soutěže ve formě pořádání okrskových kol a vrcholem
bylo pořádání Okresního kola v PS dospělých. Dalším bodem jednání, bylo vypracování OZ pro
soutěže TFC 2014.
Okresní kolo v PS se uskutečnilo 24.5.2014 na stadionu Lokomotiva v Olomouci.
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 až na fakt, že
byla na žádost vedoucích soutěžních kolektivu, z důvodu nepříznivých podmínek a stavu travnaté
plochy, zrušena disciplína PÚ. O zrušení disciplíny hlasovali všichni vedoucí soutěžních kolektivu
a na jejich žádost byla disciplína PÚ, hlavním rozhodčím zrušena.
V srpnu OORV začala s přípravou oslav 150. výročí hasičstva v Čechách a na Moravě, které bylo
spojené s žehnáním novému praporu OSH Olomouc. V dalším bodu OORV jednání začala
s přípravou závěrečné soutěže, TFC 2014 na stadionu Lokomotiva v Olomouci, které bylo spojeno
se soutěží Hanácké extraligy.
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Na svém zářijovém jednání OORV podal vedoucí radě informace z Krajského kola v PS, které se
uskutečnilo v Ostravě Vítkovicích 7.- 8.6.2014, dále byla OORV informovaná o průběhu
mistrovství světa, které proběhlo ve Svitavách 13.-20.7.2014. a o mistrovství ČR v PS, které se
konalo 27.-29.6.2014 v Českých Budějovicích. 13. záři se členové OORV podíleli na organizaci
oslav 150. výročí hasičstva v Čechách a na Moravě, žehnání praporu OSH Olomouc a závěrečného
kola TFC2014
V měsíci říjnu OORV vyhodnotila organizaci žehnání praporu OSH a soutěže závěrečného kola
TFC 2014. Dalším bodem jednání bylo určení termínu svolání vedoucích soutěžních kolektivů
proběhlého ročníků TFC 2014 a uchazečů, kteří by chtěli pořádat jednotlivé soutěže TFC 2015.
Dále byly Radě předloženy závazné termíny SHČMS, KSK a OSH Olomouc, pro rok 2015.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem členům OORV za jejich práci, a vám za vaší pomoc při
organizovaní všech akcí pro OSH Olomouc.
Zprávu vypracoval vedoucí OORV Olomouc Roman Mácha
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Příloha č.3

Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc za rok 2014
Dovolte mi, abych Vás pozdravila a zároveň seznámila s činností Odborné 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 uspořádání soutěží zařezených do Ligy MH v PÚ je mezi kolektivy MH čím dál větší zájem, takže
nemůžeme uspokojit všechny zájemce v jednom roce.
Probíhala propagace soutěže Požární ochrana očima dětí.
V únor jsme vypracovali OZ na soutěž v disciplínách CTIF, která je součástí hry Plamen.
Provedli jsme úpravy pravidel Ligy MH v PÚ.
V březnu jsme vypracovali OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu.
19.4. proběhla soutěž CTIF ve Velkém Újezdě, které se zúčastnily družstva MH starší kategorie.
10.5. se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen v Dolanech . Celkem se zúčastnilo okresního kola
23 družstev mladší kategorie a 22 družstev starší kategorie.
Postup na krajskou soutěž si zajistili MH z Trusovic a MH z Náměště na Hané.
16.5. se konalo okresní kolo dorostu v Trusovicích. Zúčastnilo se 8.dorostenců jednotlivců, 10
dorostenek jednotlivkyň a 1. družstvo dorostenek z SDH Medlov.
Na krajskou soutěž postoupil z dorostenců jednotlivců v kategorii střední Matouš Zbořil
z Doloplaz, v kategorii starší Ondřej Navrátil z Hluboček. Z dorostenek jednotlivkyň postoupila v
kategorii mladší Hana Klymusová z Hluboček, v kategorii střední Veronika Mlčáková z Hluboček.
V červnu jsme vypracovali OZ na Olomouckého Draka a OZ na ZPV.
13. - 14.6 se konalo krajské kolo hry Plamen v Lipníku nad Bečvou. MH z Trusovic obsadili
5.místo a MH z Náměště na Hané obsadili 7.místo.
15.6.probíhalo krajské kolo dorostu v Lipníku nad Bečvou. Z dorostevců a dorostenek našeho
okresu si nejlépe vedla v kategorii mladší dorostenky Hana Klymusová, která tuto kategorii vyhrála ,
tím si zajistila účast na mistrovství republiky v Brně, zde se umístila
na 10.místě.
V srpnu jsme vypracovali OZ závěrečného vyhodnocení ligy MH, OZ školení vedoucích a
rozhodčích MH v Jánských Koupelích.
6.9. se konal již 8. ročník Olomouckého Draka - běh na 60 m s překážkami
na stadionu Lokomotiva v Olomouci.
Závodu se zúčastnilo celkově 279 závodníků v 6 kategoriích. Účast závodníků z okresu
Olomouc byla 50 %.
28.9. 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. Byly vyhodnoceny 2 družstva přípravky, 26 družstev v mladší kategorii, 21 družstev ve
starší kategorii. Podmínkou vyhodnocení byla účast družstva na 60 % soutěží Ligy MH v PÚ.
11.10. jsme zahájili nový ročník hry Plamen ZPV na Nových Dvorech. Zúčastnilo se
34 hlídek mladší kategorie, 41 hlídek starší kategorie.
18. - 19.10. jsme zorganizovali školení vedoucích a rozhodčích MH okresu Olomouc
v Jánských Koupelích. Zúčastnilo se 53 vedoucích a rozhodčích MH. Po celodenním školení teorie i
praxe, se večer konaly zkoušky praktické, písemné a ústní.
Úspěšně zkoušky III. stupeň vedoucí složilo 11. nových vedoucích, 9.vedoucích III.stupeň obhájilo. II.
stupeň vedoucí 21. vedoucích obhájilo.
Probíhaly také zkoušky rozhodčích MH II. stupeň, které úspěšně složila 1 nová rozhodčí,1 rozhodčí
obhájil.
Celkový počet k 15.11.2014 máme vedoucí III. stupeň 72 vedoucích, vedoucí
II. stupeň má 67 vedoucích a vedoucí I. Stupeň 2 vedoucí.
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Rozhodčích MH II. stupeň máme 36 a rozhodčích MH I. stupeň máme 5.
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 2014
Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, dovolte mi, abych Vás všechny úvodem co nejsrdečněji pozdravil a
seznámil s činností Okresní odborné rady prevence za rok 2014. Naše rada si do dnešního dne plní
všechny úkoly, které nám ukládá ÚORP a které jsme si stanovili na letošní rok 2014 v plánu práce. V
tomto roce jsme se sešli na čtyřech pracovních jednáních a ještě jednou se tento rok sejdeme. Na jaře
jsme provedli školení odbornosti „Preventista III. a II. stupně“ pro nové uchazeče v Bohuňovicích.
Minulý týden jsme uskutečnili opakovací školení těchto odborností dle schváleného statutu. Na toto
školení bylo pozváno přibližně 60 účastníků, ale zúčastnilo se jich pouze __. V ostatních okresech
republiky se zúčastňuje přibližně kolem 20% pozvaných. Docházka v naší malé radě je přibližně
osmdesáti procentní. Jednání si plánujeme po telefonické domluvě, tak aby nám to, pokud možno
všem pasovalo. V současné době máme jednoho člena v dlouhodobé neschopnosti, tímto mu přejeme
brzkého uzdravení. Naším hlavním úkolem je uskutečnění soutěže „POOD“, školení odbornosti
„Preventista III. a II. stupně“ a mimo jiné i propagace hasičů mezi občany a na školách. Také se
snažíme být nápomocni okresnímu sdružení při zajišťování jejich akcí. Všechny dané úkoly jsme
bezezbytku splnili. V současné době se připravujeme na propagaci nového ročníku soutěže „Požární
ochrana očima dětí pro rok 2015“. Loni nový soutěžní okruh digitální technologie měl úspěch, ale bylo
na každém uchazeči, o čem jeho práce byla. Proto pro nadcházející ročník jsou témata pro tyto
digitální okruhy přesně stanoveny. Jedním z hlavních 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 pro hasiče důležitá, proto je potřeba:
> Získávat zkušenosti a odborně se připravovat pro aktivní činnost ve sborech, s cílem předcházení
vzniku požárů i jiných nebezpečí.
> Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů.
> Působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně
> Nevědomost neomlouvá - opakování je matka moudrosti
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné situaci, je třeba neprodleně zasáhnout nebo přivolat
odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou vyčleněny bezplatné telefonní linky tísňového volání. Takto
učíme děti, aby si daná čísla zapamatovaly:
112 celoevropská tísňová linka // zachránce „1“ a postižení „1“ jsou „2“
150 Hasičský záchranný sbor ČR // na konci 0 vyjadřuje rybník
155 Zdravotnická záchranná služba // na konci 5 vyjadřuje invalidní vozík
158 Policie České republiky // na konci 8 vyjadřuje pouta
V současné době nezapomeňte na správné užívání topidel, správné skladování dřeva, uhlí a jiného
topícího materiálu. Také nezapomeňte na prohlídku topidel a spalinových cest jak ukládají zákony a
vyhlášky
Pokud se budete chtít více informovat o této problematice, můžete navštívit stránky www.hzsol.cz ,
sekce – informace pro občany / složka prevence.
Zpracoval: vedoucí OORP br. Mojmír Dostál
mobil: 731 452 080

731 452 080 BEZPLATNĚ

e-mail: mojmirdostal@seznam.cz
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Příloha č.5

Zpráva o činnosti AZH OSH Ol. za rok 2014
Vážení hosté, sestry, bratři, přátelé,
úvodem mi dovolte, abych za aktiv zasloužilých hasičů našeho okresu pozdravil vaše jednání, které má
zhodnotit činnost okresní organizace za období roku 2014.
Chtěl bych vás informovat o činnosti aktivu zasloužilých hasičů okresu, tak jak bylo uskutečněno.
Nejdříve trochu statistiky – AZH eviduje k dnešnímu dni 28 členů, z toho 2 ženy. Během tohoto roku
nikdo nerozšířil naše řady.
Naší největší akcí bylo setkání zasloužilých hasičů našeho kraje v prostorách Arcibiskupské
konzistoře, kde proběhla prohlídka biskupství a poté beseda s arcibiskupem Graubnerem. Poté se
všichni účastníci přemístili do prostor kulturního domu ve Velkém Týnci, kde proběhla beseda s
představiteli kraje a okresu. Tato akce podle vyjádření našich kolegů z vedlejších okresů byla
hodnocena jako velmi zdařilá.
V měsíci prosinci, a to 4. prosince, se uskuteční vánoční posezení spolu s besedou se zástupci VV
OSH a zástupcem HZS Olomouc.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval VV OSH za to, že při sestavování rozpočtu nezapomenou na
nás „dříve narozené“, kteří svůj život věnovali hasičskému poslání, někdy i na úkor svých rodin.
Děkuji za pozornost.
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Příloha č.6

Zpráva OKRR za rok 2014
Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté.
V souladu se schváleným programem dnešního jednání je mou povinností přednést zprávu o činnosti
okresní kontrolní a revizní rady při OSH Olomouc za právě uplynulé měsíce roku 2014.
Po celé období na svých pravidelných schůzkách postupně plníme jednotlivé úkoly z plánu práce.
Neúčast na jednáních je vždy řádně omluvená, důvodem je prakticky pouze nemoc nebo pracovní
zaneprázdnění. I v letošním roce byli někteří členové přítomni na dalších akcích, jako je školení
rozhodčích, jednání se zástupci okrsků, školení velitelů okrsků apod. V souladu se schváleným
organizačním zabezpečením jsme spolupořadateli různých akcí, zejména při prezenci. V oblasti
soutěžní jak u dospělých, tak i v dětských kategoriích.
Běžné účetní operace jsou průběžně kontrolovány na duplicitních datech, která jsou přenášena pro
účely kontrolní a revizní rady v podstatě téměř každý týden. Vedle mnoha dalších oblastí jsou takto
například kontrolované denní zůstatky financí v pokladně a tím i plnění pokladního limitu, úhrady
faktur v požadovaných termínech, v současné době pak úhrady členských příspěvků a další oblasti.
Případné drobné nesrovnalosti jsou okamžitě odstraňovány.
Postupně rovněž procházíme uzavřené smlouvy mezi OSH Olomouc a externími partnery. Příkladem
může být nájemní smlouva pro kancelář okresního sdružení a z toho plynoucí úhrady elektřiny, tepla,
likvidace odpadu a další náklady související s předmětem pronájmu. V neposlední řadě zcela náhodně
vybereme příjmové a výdajové položky a ty detailně rozebereme, včetně potřebných schválení. Jedná
se zejména o faktury, příjmové nebo výdajové pokladní doklady apod.
Autoprovoz kontroluje v návaznosti na odsouhlasení ve výkonném výboru druhý náměstek starostky.
Po mé účasti na jednáních odborných rad mohu konstatovat, že je z jejich strany snaha o plnění úkolů
na ně kladených. Pravdou je, že ne vždy je dostatečná účast od některých členů. U dvou odborných rad
došlo v posledních letech k výměně dlouhodobě nepracujících členů a na jejich místa nastoupili řádně
zvolení náhradníci.
V druhé části mého vystoupení bych se v krátkosti vrátil k jedné z myšlenek, kterou jsem rozebíral na
našem jarním shromáždění. Jednalo se o téma učení a získávání nových vědomostí. Věřím, že mnozí
z Vás můj námět nejen vyslechli, ale se jím i řídili. Po jedné z mých osobních zkušeností zde musím
přednést myšlenku další, a tou je reprezentace. Je třeba si uvědomit, že pokud zastupuji sbor, okrsek či
dokonce při mezinárodní účasti i naše sdružení, pak v prvé řadě prezentuji sám sebe. Někdy i takovým
způsobem, že při zahraniční slavnostní recepci za účasti společensky oděných čelných představitelů se
s úsměvem procházím v tričku a s mikinou uvázanou kolem pasu. Zde bych Vás nejen požádal, ale
dokonce i poprosil – raději se takovýchto akcí nezúčastňujte a volný čas prožijte se sobě rovnými.
Rovněž při mé návštěvě webových stránek některých sborů lze o aktuálnosti zápisů přinejmenším
pochybovat. Nelze se pak divit, že se někteří členové ani nedozví o akcích, které se jich přímo dotýkají
a které by rádi navštívili. Nechce se mi věřit, že celá tato záležitost se děje cíleně.
V závěru mého vystoupení bych rád vyslovil poděkování za zodpovědný přístup při získávání a
čerpání finančních prostředků okresního sdružení včetně průběžných kontrol čerpání ročního rozpočtu
ze strany výkonného výboru. Je potěšitelné konstatovat, že OSH Olomouc dlouhodobě nemá
nesplněné závazky vůči ostatním subjektům, což například o krajském sdružení říci nelze.
V následujícím období Vám všem přeji zejména správný výběr kandidátů do jednotlivých funkcí na
všech úrovních. Následně pak těm zvoleným elán a chuť pracovat v dalším volebním období. No a
nám všem pak zejména pevné zdraví.
15. 11. 2014
Jan Konar, předseda OKRR
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Příloha č.7

ČERPÁNÍ ROZPOČTU OSH OLOMOUC 1-10/2014
PŘÍJMY:
1 Dotace MŠMT
2 Dotace MV
3 Dotace MZ
4 Dotace Olomoucký kraj
5 Dotace Statutární město Olomouc
6 Příspěvky na prapor
7 Mládež - Olomoucký drak, Liga MH, Plamen
8 Dospělí - TFC, Okresní kolo PS
9 KAZH
10 Tržba z reklamy
11 Provize HVP
12 Příjmy z prodeje hasičského zboží
13 Úroky banka
14 Příspěvky FO + PO
15 Členské příspěvky
16 Vlastní příspěvky na školení, zkoušky apod.
17 Pohledávka za KSH
Příjmy celkem:

137 310 Kč
25 970 Kč
49 765 Kč
240 000 Kč
120 000 Kč
37 191 Kč
32 760 Kč
7 900 Kč
10 892 Kč
10 000 Kč
15 130 Kč
68 380 Kč
654 Kč
14 390 Kč
610 800 Kč
29 200 Kč
17 700 Kč
1 428 042 Kč

VÝDAJE:
1 Mládež - Plamen + ZPV + CTIF
2 Mládež - Olomoucký drak, LMH
3 Dospělí - PS (okresní kolo)
4 Dospělí - TFC
5 AZH
6 Schůzovní činnost - OOR, školení, shromáždění představitelů
7 Provoz OSH - telefony, pošta, internet, PC, kancelářské potřeby
8 Autoprovoz - služební vozidlo OSH Š. Fabia + VW Transporter
9 Mzdy, dohody, refundace mezd
10 Nákup hasičského zboží
11 Odvod členských prostředků ÚSH
12 Odvod členských prostředků KSH
13 Nájem OSH - kancelář
14 Spotřební materiál
15 Ostatní služby, pojištění
16 Bankovní poplatky
17 Požární ochrana očima dětí
18 Oslava 150. výročí založení SH ČMS
19 Rezerva
Výdaje celkem:

69 042 Kč
67 240 Kč
38 215 Kč
104 993 Kč
43 760 Kč
87 407 Kč
97 222 Kč
75 760 Kč
447 229 Kč
51 125 Kč
108 970 Kč
17 700 Kč
24 382 Kč
24 561 Kč
11 184 Kč
3 086 Kč
5 380 Kč
108 973 Kč
41 814 Kč
1 428 042 Kč
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU OSH OLOMOUC 2015
PŘÍJMY:
1 Dotace MŠMT
2 Dotace MV
3 Dotace Olomocký kraj
4 Dotace Statutární město Olomouc
5 Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen
6 Dospělí - TFC, Okresní kolo
7 Tržba z reklamy
8 Provize HVP
9 Příjmy z prodeje hasičského zboží
10 Úroky banka
11 Členské příspěvky
12 Vlastní příspěvky na školení, zkoušky apod
Příjmy celkem:

137 300 Kč
25 000 Kč
230 000 Kč
90 000 Kč
30 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
15 200 Kč
50 000 Kč
600 Kč
610 000 Kč
30 000 Kč
1 235 100 Kč

VÝDAJE:
1 Mládež - Plamen + ZPV + CTIF
50 000 Kč
2 Mládež - Olomoucký drak, LMH
50 000 Kč
3 Dospělí - PS (okresní kolo)
30 000 Kč
4 Dospělí – TFC
80 000 Kč
5 AZH
15 000 Kč
6 Schůzovní činnost - OOR, školení, SP SDH
60 000 Kč
7 Provoz OSH – tel., pošta, internet, PC, kancel.potřeby 95 000 Kč
8 Autoprovoz - Š. Fabia + VW Trans.
90 000 Kč
9 Mzdy, dohody, refundace mezd
520 000 Kč
10 Nákup hasičského zboží
50 000 Kč
11 Odvod členských prostředků ÚSH
110 000 Kč
12 Odvod členských prostředků KSH
8 000 Kč
13 Nájem OSH – kancelář
25 000 Kč
14 Spotřební materiál
25 000 Kč
15 Ostatní služby, pojištění
15 000 Kč
16 Bankovní poplatky
3 000 Kč
17 Požární ochrana očima dětí
6 000 Kč
18 Rezerva
3 100 Kč
Výdaje celkem:
1 235 100 Kč
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Příloha č.8

Plán práce VV OSH Olomouc 2015
13.1.2015

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 Ml. h. a PS
5. Stálé body

10.2. 2015

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Vyhodnocení plnění úkolů SDH ( hlášení, čl. příspěvky)
3. Informace o průběhu VVH okrsků
4. Příprava Shromáždění delegátů SDH 21.3. 2015
5. Výsledky hospodaření a inventur 2014
6. Stálé body

10.3. 2015

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Kontrola příprav SD SDH 21.3. 2015
3. Průběh příprav Ligy ml. h., Okresní kolo hry Plamen
4. Informace z jednání OOR při OSH
5. Přehled odevzdaných tiskopisů, platby čl. příspěvků
6. Stálé body

14.4.2015

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Kontrola usnesení z SD SDH
3. Určení garantů okrsků
4. Informace OOR o přípravě okresních kol
5. Schválení OZ Okresního kola v PS
6. Příprava seriálu soutěží TFC
7. PO očima dětí
8. Příprava setkání seniorů a ZH 25.6. 2015 Myslechovice
9. Stálé body

5.5. 2015

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Rozpočet na 2015, plán čerpání
3. Kontrola připravenosti Okresních kol v PS a Plamene, 23.5.- 24.5.2015
4. Kontrola příprav Českého poháru 17.5. 2015
5. Příprava vyhodnocení PO očima dětí
6. Informace garantů okrsků
7. Stálé body

9.6.2015

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace z V. sjezdu SH ČMS
3. Kontrola příprav vyhodnocení PO očima dětí
4. Informace OOR
5. Kontrola přípravy setkání seniorů a ZH 25.6. 2015 Myslechovice
6. Informace garantů okrsků
7. Stálé body
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7.7. 2015

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Informace vedoucích OOR
4. Informace garantů okrsků
5. Stálé body

11.8.2015

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Kontrola příprav Olomouckého draka 5.9. 2015
4. Kontrola příprav závěrečného vyhodnocení Ligy ml. hasičů 27.9.2015
5. Kontrola příprav závěru TFC a Han. extraligy
6. Stálé body

8.9.2015

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Informace vedoucích OOR
4. Zhodnocení Ol. draka
5. Kontrola příprav závěrečného vyhodnocení Ligy ml. hasičů 27.9.2015, ZPV
6. Kontrola příprav závěru TFC a Han. extraligy
7. Příprava setkání starostů a velitelů okrsků 29.10.2015
8. Příprava SP SDH v Černovíře 14.11.2015
9. Stálé body

7.10.2015

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Kontrola příprav ZPV, informace vedoucího OORM
3. Zhodnocení závěru TFC a Han. extraligy, informace vedoucího OORV
4. Kontrola příprav setkání starostů a velitelů okrsků 29.10.2015
5. Kontrola SP SDH v Černovíře 14.11.2015
6. Výsledky hospodaření ¾ 2015
7. Stálé body

3.11.2015

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Zprávy o činnosti OOR za rok 2015 a plán práce na rok 2016
3. Návrh rozpočtu na rok 2016
4. Plán práce VV OSH na rok 2016
5. Jmenování inventarizační komise
6. Kontrola příprav SP SDH 14.11.2015
7. Příprava AZH 14.12. 2015
8. Stálé body

17.12.2015

1. Zhodnocení celého roku 2015
2. Stálé body

Plán práce OORM Olomouc na rok 2014
Leden
Únor

-

kontrola plnění přijatých opatřeních
sestavení kalendáře soutěží mladých hasičů okresu Olomouc
kontrola plnění přijatých usnesení
OZ CTIF
soutěž Požární ochrana očima dětí ve spolupráci s odbornou radou prevence
pravidla Ligy MH v PÚ
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Březen

- kontrola plnění přijatých usnesení
- OZ okresního kola hry Plamen
- OZ okresního kola dorostu
- delegování rozhodčích na ligu MH v PÚ
Duben
- kontrola plnění přijatých usnesení
- 18.4. soutěž v disciplínách CTIF
- informace z republikového setkání vedoucích OORM v Přibyslavi
Květen
- kontrola plnění přijatých usnesení
- 24.5. okresní kolo hry Plamen
- 29.5. okresní kolo dorostu
- delegování rozhodčích na krajskou soutěž hry Plamen a dorostu
- informace o Letní škole instruktorů
- rozdělení dotací z MŠMT
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 hry Plamen a dorostu
- OZ ZPV MH
Srpen
- kontrola plnění přijatých opatřeních zajištění soutěže Olomoucký drak
- informace o průběhu ligy MH
- OZ závěrečného vyhodnocení Ligy MH v PÚ
- OZ školení vedoucích a rozhodčích MH okresu Olomouc v Jánských Koupelích
Září
- kontrola přijatých usnesení
- 5.9. Olomoucký Drak
- 27.9.závěrečné vyhodnocení Ligy MH v PÚ
- program školení vedoucích a rozhodčích MH okresu Olomouc v Jánských Koupelích
Říjen
- kontrola přijatých usnesení
- zhodnocení Ligy MH v PÚ
- 10.10. ZPV MH
- zhodnocení ZPV
- 17. - 18.10. školení vedoucích a rozhodčích MH v Jánských Koupelích
Listopad - kontrola plnění přijatých usnesení
- zhodnocení školení vedoucích a rozhodčích
- návrh na akce a soutěže na příští rok
Projednáno na jednání OORM 22.10.2014

Plán činnost OORP pro rok 2015
Stálé body jednání
· Zahájení, presentace členů a přivítání hostů
· Přečtení zápisu z minulého jednání OORP
· Kontrola plnění úkolů
· Informace z jednání nadřízených složek SH ČMS a HZS
1. pracovní jednání
· Seznámení s novými vyhláškami v oblasti PO pokud jsou
· Příprava na vyhodnocení soutěže POOD
· Příprava školení odbornosti pro nové Preventista III. a II.
2. pracovní jednání
· Vyhodnocení soutěže PO očima dětí „Okresní kolo“
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· Seznámení s novými vyhláškami v oblasti PO pokud jsou
3. pracovní jednání
· Seznámení s novými vyhláškami v oblasti PO pokud jsou
· Výzva k opakovanému školení preventistů po pěti letech
· Příprava opakovaného školení odbornosti Preventista SH ČMS III. a II.
4. pracovní jednání
· Seznámení s novými vyhláškami v oblasti PO pokud jsou
· Uskutečnit opakované školení preventistů SH ČMS III. a II. po pěti letech
· Propagace nového ročníku POOD
· Příprava plánu práce na rok 2016

Plán činnost OORV pro rok 2015
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 2015
- projednání a úprava pravidel TFC,
- sestavení kalendáře soutěží v PS OSH Olomouc 2015
- informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc

Březen

- příprava 1. kola soutěže v PS-okresní kolo 2015
- školení rozhodčích v PS
- schválení rozhodčích, startérů a časomíry pro okresní kolo
- schválení hlavních rozhodčích pro seriál soutěží TFC 2015
- informace a úkoly z ÚORV, KORV, VV OSH Olomouc

Duben

- setkání s pořadateli soutěží TFC 2015
- příprava Okresního kola v PS
- informace a úkoly z VV OSH Olomouc
- Setkání velitelů okrsků OSH Olomouc

Květen

- organizace a úkoly při zabezpečení Okresního kola v PS 2015
- příprava OZ TFC 2015 pro všechny soutěže
- pořádání Okresního kola v PS 2015
- informace a úkoly z KORV, VVOSH Olomouc
- organizace soutěže Českého poháru, Olomoucký dvojboj

Září

- závěrečná soutěž seriálů soutěží TFC 2015
- vyhodnocení postupových soutěží v PS Okrsky, Okres, Kraj, MČR.
- informace a úkoly z ÚORV, KORV, VV OSH Olomouc

Říjen

- vyhodnocení TFC za rok 2015 za přítomnosti zástupců SDH
- příprava TFC pro rok 2016
20 úprav pravidel TFC 2016
- odhlasování pořadatelů, projednání

Listopad

- projednání OZ okrskového kola
- projednání pravidel TFC 2016
- projednání plánu činnosti na rok 2016
- zpracování zprávy za rok 2015
- seminář velitelů SDH SH ČMS
- informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomnouc

Příloha č.9

Návrh termínů akcí OSH Olomouc 2015
21.2.2015
Ples SH ČMS Staré město
21.3. 2015
SD SDH Olomouc- volby ?
24.3. 2015
Setkání všech funkcionářů OSH Ol.
10.- 11. 4. 2015
Školení hospodářů a funkcionářů Přibyslav
18.4. 2015
CTIF Olomouc ?
24.4. 2015
SS OSH Přibyslav
16.5. 2015
Český pohár Lokomotiva Olomouc
23.5. 2015
Okresní kolo v PS Lokomotiva Olomouc
24.5. 2015
Okresní kolo hry Plamen Lokomotiva Olomouc
29.5. 2015
Okresní kolo dorostu
4.6. 2015
Sjezd SH ČMS Pardubice
13-14. 6. 2015
Krajské kolo v PS Přerov
18.6. 2015
Vyhodnocení krajského a okresního kola PO očima
dětí
19.- 21.6. 2015
Krajské kolo mládeže a dorostu Prostějov
25.6. 2015
Setkání seniorů a ZH Myslechovice
26. -28. 6. 2015
MČR v PS Trutnov
8. -12. 7. 2015
MČR mládeže a dorostu Praha
5.9. 2015
Olomoucký Drak Lokomotiva Olomouc
19.9. 2015
Závěr TFC a Han. Extraligy Lokomotiva Olomouc
27.9. 2015
Vyhodnocení Ligy ml. hasičů Horní náměstí Ol.
10.10. 2015
ZPV ?
17.-18.10.2015
Školení vedoucích ml. hasičů Jánské Koupele
29.10. 2015
velitelé a starostové okrsků Černovír
14.11. 2015
SP SDH Olomouc Černovír
10.12. 2015
AZH Černovír
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Okresní sdružení hasičů v Olomouci
Jeremenkova 1056/40, 772 00 Olomouc tel. 585 242 897
e-mail. osh.olomouc@seznam.cz www.oshol.hasici-ol.cz
__________________________________________________________________________________________

V Olomouci 31. října 2014

POZVÁNKA
na Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc,
které se koná v sobotu

15. listopadu 2014 v 8:30 hodin
v sále hasičské zbrojnice SDH Olomouc-Černovír
U Staré Moravy 1
Program:
9. Zahájení,
10. Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
11. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
12. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
13. Zpráva OSH Olomouc /zpráva starostky a vedoucích OOR
14. Zpráva OKRR
15. Čerpání rozpočtu 1-10 /2014
16. Návrh rozpočtu na rok 2015 (provizorní rozpočet do 05/15)
9. Informace k volbám
10. Organizační a různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
Předpokládané ukončení jednání ve 13:00 hodin
Prezentace bude probíhat od 7:30 až 8:00 hodin, zahájení vlastního jednání v 8:30 hodin
Účast ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS nebo stejnokroji HZS ČR
Jednání je neveřejné. Za každé SDH jen jeden zástupce daného sboru.
Po splnění podmínek lze k dopravě použít vozidla zařazená v rámci IZS ( ne CAS)
za OSH Olomouc
se. Vlastimila Švubová
starostka OSH Olomouc
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