
Dobrý den, pane Navrátile, pane Dvořáku, 

posílám Vám, jménem Sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Přerova, vyjádření ke včerejšímu veřejnému 

vystoupení našeho člena, p. Zdeňka Obadálka, na jednání zastupitelstva. Myslím si, že je na místě tuto situaci 

okomentovat z pohledu starosty SDH, jelikož se toto přímo dotýká činnosti sboru (spolku). 

  

Vystoupení nebylo prohlášením sboru a jednalo se o formulaci myšlenek dotyčné osoby, jako občana. 

Nikoliv jako zástupce sboru.  

Od informací tam uvedených se náš spolek distancuje a neztotožňuje se s nimi. 

  

Pan Obadálek je velice aktivní, dlouholetý a obětavý člen, který samozřejmě vnímá dění ve sboru velmi intenzivně 

a obává se další budoucnosti závodních družstev, jejichž součástí je. Domnívám se, že jeho snaha byla mířena, 

s cílem poukázat na situaci, že výše podpory formou grantu je nízká a pokud by grant byl ve stejné výši, jako loni, 

tak závodní družstva budou problematicky udržována aktivní.  

Veřejná formulace myšlenek však nebyla odpovídající. 

  

Krátké vysvětlení: 

Z loňského grantu, ve výši 3.000,- jsme byli schopni sezónu dokončit jen díky velké podpoře jednotky SDH, která 

např. zajišťovala dopravu družstev. Díky tomu ženské družstvo vzorně reprezentovalo na přeboru Moravy (2. 

místo), republikovém přeboru (4. místo) a muži na taktické všestranné soutěži Hanácká sekerka (1. místo).  

Bohužel úsporná opatření nutí velitele jednotky, p. Čapíka, k pravděpodobnému útlumu této podpory. Proto např. 

již nyní víme, že mužské a ženské závodní družstva mají poškozený, několikráte opravovaný, hadicový rozdělovač a 

investice do nového je částka cca 8.200Kč, což představuje nemalou investici, kterou by loňská dotace ani 

nepokryla. 

Všechny tyto informace nejsou tajemstvím a jsou veřejně diskutovány v rámci sboru. 

  

S panem Obadálkem bylo ihned promluveno a vyžádáno vysvětlení tohoto jeho jednání.  

Zdůvodněno to bylo v duchu, jak jsem uvedl výše. 

  

Na obranu a jako zastání se pana Obadálka uvádím příklad jeho nasazení pro činnost hasičů. Již 45minut po jeho 

vystoupení seděl v prvo-výjezdovém vozidle a aktivně se účastnil požárního poplachu, který byl naší jednotce 

vyhlášen.  

Takto aktivně se účastní 90% činností a aktivit jednotky PO a sboru… 

  

  

Věřím, že na spolupráci magistrátu a našeho sboru, nebude mít tato včerejší událost vliv a budeme nadále 

fungovat v symbióze. Rádi bychom zajistili maximální podporu pro naše závodní družstva, aby mohla město 

vhodně reprezentovat i nadále. 

  

  

S pozdravem, 

  

Petr Štěpánek 

Starosta SDH 

 


