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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící 
dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti SDH Morkovice a její 
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Morkovice 
konané dne 10. ledna 2020. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Morkovice 
Sídlo:  Kolaříkova 559, 768 33  Morkovice-Slížany 
IČ:  60383216 
Právní forma:  pobočný spolek  
Spisová značka:  L 30741 vedená u Městského soudu v Praze 
 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 
 

2.1. Cíl a základní podmínky činnosti 
SDH Morkovice je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky 
činnosti vymezen stanovami SH ČMS.  
Ve sledovaném období realizoval veškeré cíle činnosti:  
a) spolupůsobil při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 
událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen 
„mimořádné události“),  
b) vytvářel podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporoval zdravý rozvoj 
jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, 
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své 
osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k 
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,   
c) podporoval všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý 
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování 
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, 
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,   
d) organizoval a podporoval výkon dobrovolnictví.  
 
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti 
Sbor dobrovolných hasičů Morkovice v souladu s cíli a hlavními zaměřeními své 
činnosti v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména Městu 
Morkovice-Slížany v následujících oblastech činnosti: 

 
2.2.1. Činnost represe, školení a ochrany obyvatelstva, dobrovolnictví 
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a) nejen ze svých členů vyhledával členy jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obce Morkovice-Slížany a dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví, v roce 2019 
měla JSDH obce 16 členů a byla zařazena do kategorie II. 
b) při předcházení požárům zejména tím, že prováděl preventivně-výchovnou 
činnost mezi občany a mládeží, v oddíle mladých hasičů osvětou, učením a 
skládáním zkoušek z odbornosti „Preventista Junior“ a „Preventista“. Veřejnost 
informoval a poučoval různými články vypracovanými preventistou sboru 
uveřejněnými na nástěnce SDH Morkovice umístěné na náměstí města, na 
internetových stránkách sboru a ve Zpravodaji města. 
c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, kterých bylo celkem 19, 
z nichž se jednalo o dvě mezikrajské výpomoci, obě ve druhém stupni požárního 
poplachu (květen – Křížanovice u Vyškova – požár střechy a kůlny rodinného 
domu, červenec – Švábenice – požár střechy rodinného domu). V rozdělení: 
požár – 5×, dopravní nehoda – 3×, technická pomoc – 10×, planý poplach – 1×. 
d) při další činnosti jednotky SDH obce: 
- Taktické cvičení – požár lesa Pačlavice – dálková doprava vody - za účasti 
jednotky 
- Požární dozor a dohled dopravy při rozsvěcování vánočního stromu. 
 
2.2.2. Mimoškolní volnočasová výchova a vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání 

vedoucích:  
Sbor dobrovolných hasičů Morkovice podporoval a rozvíjel zájmy dětí a mládeže 
prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a 
dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších 
volnočasových aktivitách, organizováním volnočasových soutěží, preventivně 
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších 
aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhal při 
ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, 
rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších. 
Ve sboru pracuje s mládeží celkem 6 vedoucích, dva vlastní stupeň I. a čtyři 
stupeň II., kteří jsou v pravidelných intervalech přezkušovány na školeních. 
 
V našem sboru byl v roce 2019 registrován kolektiv malých hasičů, který čítal 
k 31.12.2019 37 členů. Děti se pravidelně scházely 2 – 3 x týdně, ke svým 
schůzkám využívaly zejména prostory v hasičské zbrojnici (velký sál a klubovnu), 
nádvoří a cvičiště u hasičské zbrojnice, městskou sportovní halu a tartanovou 
dráhu u ZŠ. V roce 2019 bylo organizováno: 

 76 pravidelných schůzek 
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 3 mimoschůzkové aktivity (valná hromada, vánoční besídka, plnění 
odborných znalostí) 

 1 tábor MH 
 1 soustředění dorostu 
 3 pořádané soutěže 
 2 akce pro veřejnost (masopust, hasičský výlet) 
 2 brigády 

 
Ve sledovaném období Sbor dobrovolných hasičů Morkovice realizoval v oblasti 
sportu tuto činnost: 
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a obdobnou činnost a 

vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky: 
V SDH Morkovice působilo v roce 2019 celkem 6 sportovních družstev, a to 1 
družstvo přípravky, 1 družstvo mladších žáků, 1 družstvo starších žáků, 1 družstvo 
dorostenek, 5 dorostenců jednotlivců, 1 družstvo mužů a žen. 
Přehled sportovní činnosti za rok 2019 včetně úspěchů: 
Všechna sportovní družstva pro svoji přípravu využívají zejména prostoru 
hasičské zbrojnice a jejího přilehlého cvičiště. Přípravka se schází 1 - 2 × týdně a 
mladí hasiči trénují 2 - 3 × týdně a vždy to záleží na počasí a blížících se soutěžích. 
Tréninky probíhaly v zimních měsících na hasičské zbrojnici ve velkém sále a ve 
sportovní městské hale. Další pak byly na dvoře a cvičišti hasičské zbrojnice. 
Posledním prostorem pro naši přípravu sloužila klubovna na zbrojnici. Tréninky 
probíhaly zpravidla v rámci schůzek a také individuálně. 
Přípravka se zúčastnila dvou soutěží. Mladí hasiči se zúčastnily se dvěma družstvy 
postupové hry Plamen a dalších 19 pohárových soutěží (požární útoky, štafety, 
branné závody, běh na 60 m s překážkami) jak družstev, tak jednotlivců. Mladí 
hasiči patří mezi špičku v okrese a není závodu bez umístění na předních místech. 
Jednotlivci v disciplíně běh na 60 m s překážkami patří mezi nejlepší v kraji. Za 
soutěžemi jednotlivci jezdí po celé republice, např. do Prahy, Jablonce nad Nisou, 
Ostravy, Olomouce, Brna, …. 
Úspěchy mladých hasičů: 

- mladší žáci: 4. místo – okresní kolo hry Plamen 
- starší žáci: 1. místo – okresní kolo hry Plamen 

8. místo – krajské kolo hry Plamen 
Dorost se zúčastnil postupové soutěže a dále se družstvo dorostenek zúčastnilo 
jedné soutěže v požárním útoku a jednotlivci/kyně celkem 7 soutěží v běhu na 
100 m s překážkami po celé republice (Jablonec nad Nisou, Třebíč, Praha, 
Ostrava, Bludov, Brno, …..). Dorostenky Kateřina Borovičková a Kamila Krejčí a 
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dorostenec Vít Vymazal byli členy reprezentačních družstev dorostu ČR.  Tito 
navíc absolvovali závody ve výstupu do II. patra cvičné věže. Velkým úspěchem 
je účast Kamily Krejčí a Víta Vymazala na MS v ruském Saratovu, kde Kamila Krejčí 
s družstvem dorostenek vybojovala - v požárních útocích 1. místo, ve štafetě 4× 
100m 2. místo, v běhu 100m s překážkami se umístila na 5. místě a na věži 
obsadila 7. místo…. Celkově české dorostenky získaly 2. místo a dorostenci 
celkově 6. místo na MS, přičemž se Vít Vymazal na věži umístil na pěkném 7. 
místě a na stovkách bohužel nevíme a do ostatních disciplín pro svůj mladý věk 
ještě nemohl zasáhnout. 
 
Největší úspěchy dorostu: 

- dorostenky - družstvo: 7. místo na Mistrovství ČR dorostu ve Svitavách 
- dorostenky jednotlivkyně: 

o Natálie Podrazilová (mladší dorostenka): 
▪ 10. místo: Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 

o Kateřina Borovičková (starší dorostenka): 
▪ 3. místo: Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 
▪ 4. místo: Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž 

o Kamila Krejčí (starší dorostenka): 
▪ 2. místo: Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž 

- dorostenci jednotlivci: 
o Vít Vymazal (mladší dorostenec): 

▪ 4. místo: Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 
▪ 1. místo: Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž 
▪ 2. místo: Mistrovství ČR dorostu ve Svitavách 

o Jan Pospíšil (střední dorostenec): 
▪ 4. místo: okresní kolo  

o Lukáš Dopita (střední dorostenec): 
▪ 8. místo: okresní kolo  

Jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen se zúčastnili postupových soutěží. 
Družstvo mužů to svým výkonem dotáhlo pouze na I. kolo PS, za to družstvo žen 
postoupilo od I. kola PS, přes okresní a krajské kolo až po Mistrovství ČR v Ústí 
nad Labem, kde ve složení Kamila Krejčí, Dominika Klvaňová, Kateřina 
Borovičková a Lucie Macháňová se stalo vícemistryněmi ČR ve štafetě 4×100 m. 
V celkovém součtu bodů ze všech disciplín se umístilo na krásném 7. místě. 
Ostatní pohárové a ligové soutěže navštívilo družstvo mužů celkem 14 a družstvo 
žen 12. Družstvo žen ve Velké ceně MHJ okr. Přerov získalo celkové 1. místo. 
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b) pomáhal rozšiřovat podvědomí a prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho 
vlivu na zdraví a uspořádal tři soutěže, a to: 

- v  požárním útoku pro dospělé „O putovní přilbu Josefa Vašiny“ 
- v běhu na 60 m s překážkami pro MH „Šedesátky v Morkovicích“ 
- pro mladé hasiče v „Závodu požárnické všestrannosti“ 
 
c) udržoval, opravoval a zhodnocoval městem svěřené zázemí pro trénink 

sportovních družstev a k pořádání soutěží v požárním sportu (soutěž mužů, 
žen a starších pánů v požárním útoku a soutěž MH běh na 60 m s překážkami), 
který také slouží občanům města jako prostor pro volný pohyb psů a taktéž 
udržoval hasičskou zbrojnici v bezvadném stavu. 
 

d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky a 
organizacemi i jednotlivci: 

o materiální a fyzická pomoc při kulturních akcích pořádaných 
městem (Morkovské hody, rozsvěcování stromu, …) 

o požární hlídky na akcích pořádaných městem 
o požární hlídky při sklizni obilovin pro společnost Agrodružstvo 

Morkovice 
o darováním krve, na které jezdí pravidelně 4 členky a 7 členů 

 
e) uspořádal tradiční „Masopust“ a „Hasičský výlet“. 
 
2.3. Vedlejší činnost  
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval SDH Morkovice také vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měl náš spolek příjmy z reklamních plnění vůči 
partnerům, od sponzorů, z dotací, ze sběrů kovového a elektro odpadu, 
z masopustního průvodu, z pořádání tří soutěží a hasičského výletu. 
 
 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem SDH Morkovice je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor SDH.  
Statutárním orgánem je starosta SDH: Kristina Krejčí, DiS. 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani statutárního 
orgánu.  
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4) Členská základna          

SDH Morkovice evidoval na konci sledovaného období 112 členů v následující 
struktuře:  

 
 Děti 

(do 6 let) 
Děti a mládež 

(6 - 23 let) 
Dospělí 

(nad 23 let) 

 5 45 62 
Členů celkem 112 

 

 

5) Hospodaření spolku 

SDH v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, 
dotací z rozpočtů místní samosprávy, krajské samosprávy a státních dotací. 
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +xxxxx Kč. 
Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
 
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Přehled o příjmech a výdajích 
Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích 
 
 

Sestavila Kristina Krejčí, DiS. 

Dne 11.03.2020 

Podpis, razítko Kristina Krejčí, DiS., starostka SDH 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


