OLOMOUCKÝ KRAJ
KSH Olomouckého kraje se skládá z 5 OSH a to Olomouc, které čítá 135 sborů a 6229
členů, Prostějov se 123 sbory a 6386 členy, Přerov 106 sborů s 5363 členy, Šumperk 104
sborů a 4249 členů a Jeseník, který má 30 sborů s 1483 členy. Celkem tedy 498 sborů s 23710
členy. Mladých hasičů od 3 do 18 let je 4161. Z tohoto počtu je 4569 zařazeno do JSDHO.
Brigádnických hodin jsme ve sborech Olomouckého kraje odpracovali 220 396 na 13 441
akcích, to vše zdarma, ve svém volném čase a na úkor svých rodin.
VV KSH čítá 13 členů a na svých zasedáních se za rok 2016 sešel pětkrát.
V dubnu proběhlo shromáždění představitelů OSH, kterého se zúčastnili zástupci
všech okresů našeho kraje. Bylo odsouhlaseno plnění rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu
na rok 2016 a návrh činnosti VV KSH na rok 2016.
KORP ve spolupráci s KORM vyhodnotily zaslané práce mladých hasičů v soutěži
Požární ochrana očima dětí a vyhodnocení proběhlo v každém OSH zvlášť.
I v letošním roce na všech okresech proběhly základní a první kola v PS a vítězové se
utkali na Krajském kole, které se konalo za účasti vítězů KSH Moravskoslezského kraje a
HZS MSK a Ol. kr. Na přípravě se podílelo KSH ve spolupráci s HZS MSK a Ol. kraje.
Této úlohy se zhostili na jedničku. Vše dobře připravené a o všechny závodníky a rozhodčí
dobře postaráno. Vítězové muži z Bludova a ženy z Milotic nás reprezentovali na MČR
v Brně.
Krajské kolo hry Plamen mladých hasičů a dorostu pro vítěze okresních kol
připravila KORM a OSH Šumperk. Zde patří též poděkovat za přístup OSH Šumperk. Za
starší žáky na MČR nás reprezentoval Bludov, dorostenky z Hluboček a dorostenci opět
z Bludova.
OSH Šumperk připravovalo pro naše ZH krajské setkání AZH. Z programu
vyzvednu prohlídku muzea tvarůžků a synagogy. Poté následoval program v kulturním domě
v Lošticích. Medaile a ocenění pro ZH předával náměstek hejtmana Ol. kraje Michal Fišer.
Není to jediná akce, která je připravena pro ZH. Každoročně díky Antonínu
Zatloukalovi (OL) a Antonínu Tomečkovi (PR) probíhá v hasičské škole v Jánských
Koupelích týdenní rekreace pro ZH a jejich partnery. Celý týden se zde konají výlety do
blízkého okolí a jeden celodenní zájezd. Také čtvrteční beseda z představiteli Ol. kraje je již
tradicí.
Největší akcí roku 2016 bezesporu byla oslava sv. Floriána, která probíhala za
přítomnosti asi 1500 hasičů z celého kraje na Korunní pevnůstce v Olomouci. Při této
příležitosti proběhlo žehnání praporu KSH Ol. kraje, který z rukou hejtmana Ol. kraje Ing.
Rozbořila přebrala starostka KSH Vlastimila Švubová. Také byla křtěna kniha „Dobrovolní
hasiči Ol. kraje“. Zástupci všech sborů obdrželi tři knihy, jednu pro výjezdovou jednotku,
jednu pro sbor a jednu pro obec.
Z další činnosti jen malý výňatek. OSH Šumperk a OSH Olomouc pro mladé hasiče
pořádají soutěže v běhových disciplínách – Šumperského Soptíka, kterého se zúčastňuje přes

400 mladých hasičů a Olomouckého Draka, který má též velký počet závodníků. Oba okresy
pořádají pro mladé hasiče Ligu v požárních útocích. OSH Přerov v Bochoři jednu největší
noční dětskou soutěž pod názvem Bochořská sova, kde mezi sebou soutěží kolem 100
družstev mladých hasičů.
OSH Přerov pořádá Velkou cenu Přerovska v požárních útocích a OSH Šumperk
Velkou cenu Holba Cup v požárních útocích. OSH Olomouc zase seriál soutěží Tohatsu fire
cup s jednotným strojem. OSH Olomouc a OSH Šumperk pořádaly také soutěže zařazené do
Českého poháru.
OSH Olomouc pořádalo II. Hasičský ples, za přítomnosti představitelů kraje a 300
hasičů z celého okresu. Další ze zdařilých akcí je Setkání seniorů pod Záštitou hejtmana Ol.
kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Letos se zúčastnilo 130 seniorů z celého okresu.
Začátkem března zástupci okresů našeho kraje poznávali krásy Bruselu a okolí. I zde
můžu konstatovat za dobrý počin a veliké poděkování patří europoslankyni Olze Sehnalové,
která nás do Bruselu a Europarlamentu pozvala.
7. prosince proběhlo v Troubelicích neformální setkání zástupců OSH Ol., SU, PR, a
PV s představiteli kraje s emeritním hejmanem Ing. Rozbořilem, s hejtmanem MUDr.
Koštou, krajským ředitelem HZS plk. Ing. Karlem Kolaříkem, s vedoucí krizového řízení Ol.
kraje Mgr. Alenou Hložkovou, s ředitelem kanceláře SH ČMS Ing. Janem Aulickým. Toto
setkání proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných a určitě se budeme snažit o každoroční
opakování.
Veškerý výcvik JPO probíhá na HZS Ol. kraje, ať už je to školení strojníků, velitelů a
nositelů dýchací techniky, ale i velitelské dny.
Velké poděkování pro HZS Ol. kraje v čele s plk. Ing. Karlem Kolaříkem za přímo
nadstandartní vztahy, které mezi KSH, OSH , ale i JPO panují, můžeme se na ně kdykoliv
obrátit a vždy je nám vyhověno a pomoženo. Také veliké poděkování Olomouckému kraji
v čele s hejtmanem Ing. Rozbořilem za podporu a finanční pomoc, kterou na všechny své
akce dostávají nejen OSH, KSH, ale i sbory. Poděkování patří také SH ČMS za pomoc, kterou
nám v naší složité situaci poskytlo.
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