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Vážené sestry a bratři,
         přichází k Vám další vydání hasičského Zpravodaje okresního sdružení hasičů ve  
Znojmě.Budeme Vás informovat o činnosti odborných rad, výkonného výboru OSH      
Znojmo a jednání výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
VV SH ČMS projednal a schválil na svém jednání :

- vystoupení zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů Dr.Jelínka,který měl 
přednášku o dodržování zásad souvisejících s ochranou osobních dat. K této 
problematice vystoupil autor, stránek naší členské evidence p. Studník. Na 
základě dalšího jednání bylo vydáno: Technicko organizační opatření práce 
s programem 
ON LIVE evidence SDH.

- projednal stav úprav našeho sdružení
- nové pojištění členů sdružení uzavřené mezi SH ČMS a HVP a.s., která platí od 

1.1.2014
- nové pojištění pro mladé hasiče,které je u Kooperativy platné od 1.1.2014
- zabezpečení mistrovství světa dorostu a juniorů, které se uskuteční ve dnech

13.7.- 20.7.2014 ve Svitavách za účasti 350 sportovců z 15 zemí.
     -    na Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi budou oficiálně zahájeny oslavy 150
          let Českého dobrovolného hasičstva.Současně bude vydána poštovní známka k 
          tomuto výročí. Sérii slavnostních dnů uzavře v posledním srpnovém víkendu 
          setkání požárních automobilů a jejich osádek v Přibyslavi Pyrocar 2014.

- byl schválen Statut čestných vyznamenání a titulů a změny Stejnokrojového 
předpisu platný od 1.1.2014.

- projednání příprav na 5 sjezd, který se uskuteční ve dnech 4.7 a 5.7.2015 v Pard.
Dále schválené soutěže :

6.6 –   7.6.2014 se uskuteční hasičské slavnosti Litoměřice
        27.6 – 29.6.2014 MČR v PS dospělí České Budějovice
          2.7 –      6. 7.2014  MČR dětí a dorost  Brno
      13. –  20. 7. 2014  Mistrovství světa Svitavy
      29 –  31.8.2014     PYROCAR  -  Přibyslav

Vyhodnocení VVH a hodnotících okrskových schůzí

Okresní sdružení hasičů ve Znojmě eviduje od 1.1.2014 celkem 139 SDH. Většina SDH
si plní své povinnosti a pracuje dle svých možností. Máme však některé sbory, které by 
mohli svoji práci zlepšit a plnit své základní povinnosti. Všem SDH byly předány 

1/18

Březen 2014

Vydává okresní sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Jihomoravského kraje, územním odborem Znojmo.

Interní zprávy pro hasičské sbory a funkcionáře pracující na úseku požární ochrany.



Březen 2014 HASIČSKÝ ZPRAVODAJ

materiály k výročním valným hromadám. Jsem přesvědčen o tom, že ve všech sborech 
byly provedeny VVH za což děkuji jak starostům SDH, tak i členům za účast na 
jednání.
V letošním roce jsme vstoupili do posledního roku, kdy končí naše pětileté volební 
období. Výkonný výbor okresního sdružení začne v měsíci srpnu s přípravou okresního 
Shromáždění delegátů SDH, která se uskuteční v okrese Znojmo v měsíci březnu 2015.
Celkem bylo vráceno na okresní sdružení hasičů z jednání Výročních valných hromad
do 19.2.2014, kdy se konalo jednání výkonného výboru 128 zpráv, což znamená 87%.

- na jednání bylo přítomno celkem 2.325 členů sdružení a omluveno bylo 528
- mimořádných (přispívající členové) přítomno 115 – omluveno 15
- hostů  celkem 205  omluveno 25
- zástupců obcí  110 omluveno 15
- funkcionářů OSH 105 omluveno 10

Dále se na jednání VVH účastnili členové výkonného výboru, kteří hodnotili jednání 
VVH na dobré úrovni.

I přes veškerou snahu jak funkcionářů v okrscích i členů výkonného výboru a starostů 
obcí nepodařilo se obnovit činnost některých sdružení, kteří již několik roků stagnují a 
proto výkonný výbor navrhl zrušení těchto SDH. VV OSH postupoval dle našich stanov
Čl.23, ods. 1.písmena b stanov. Zánik členství jako jeden z důvodů neplacení členských 
příspěvků.
Jedná se o tyto SDH: Damnice, Horní Břečkov, Kadov, Kyjovice, Podhradí nad/Dyjí,
                                   Prosiměřice, Stálky, Žerůtky

Okrskové hodnotící schůze okrsků :

Po ukončení výročních valných hromad se konaly okrskové hodnotící schůze, které se 
uskutečnily ve všech 20 okrscích v našem okrese. Velmi kladně hodnotíme zabezpečení 
a dobrý průběh ve většině okrsků. V několika okrscích došlo ke změně starostů a 
velitelů jedná se o tyto okrsky: 
Okrsek č.3 starostou okrsku byl zvolen bratr Miroslav Mikulík z SDH Tasovice
a velitelem Jan Korytník z SDH Hodonice.
Okrsek č 10 starostou okrsku byl zvolen bratr Pavel Rozporka z SDH Hlub. Mašůvky
Poděkování patří všem starostům okrsků a členů SDH v okrscích za zabezpečení a 
průběh OHS.
Dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem funkcionářů a členkám, členům a mladým 
hasičům za jejich práci v roce 2013 a popřál hodně úspěchů v roce 2014.

Starosta OSH Znojmo
Ludvík Procházka
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Odborná rada mládeže
                                
 Na  sklonku  roku  2013  proběhl  v Hostimě  již  tradiční  turnaj  mladých  hasičů
v sálové kopané nazvaný „Vánoční turnaj  MUDr. Milana Špačka“.  Byla to poslední
tečka za soutěžením mladých hasičů našeho okresu v minulém roce. Myslím si, že se
opět  vydařil  a  spokojené tvářičky nadšených dětí  hovořily  za vše.  Poděkování  patří
br. Špačkovi,  který  se  o  spokojenost  dětí  a  vedoucích  stará  již  řadu  let  svým
sponzorováním všech akcí mladých hasičů našeho okresu. Mgr. Radkovi Chromému a
Pavlovi  Nejeralovi  musíme  poděkovat  za  perfektní  výkony  v dresech  rozhodčích.
Právem  jim  náleží  titul  nejlepších  rozhodčích,  který  jim  byl  na  turnaji  udělen.
O celkový  průběh  a  zabezpečení  se  postaralo  SDH  Hostim  pod  vedením  br. Pavla
Čábla. Takže i jim patří poděkování!

Dalším  cílem  ORM  byl  nákup  jednotné  motorové  stříkačky  PS-12  pro  jarní
okresní  soutěž  MH. Podařilo  se  nám sehnat  dvě  „mašiny“.  Jedna  je  již  uložena  ve
Výrovicích a druhá je u HZS Znojmo na rekonstrukci. Obě byly zakoupeny z vlastních
prostředků ORM a za pomoci ORV, kteří nám poskytli zápůjčku části hotovosti, za což
jim děkujeme a určitě v brzké době vrátíme. Věřím, že PÚ OK MH již proběhnou na
jednotných strojích. 

Ve dnech 8. a 9.března proběhne školení vedoucích mládeže v klubovně SDH
Hostim. V minulém roce byla účast více jak hojná. /přes 110 vedoucích/.  Věřím, že
všichni pracovali ke spokojenosti dětí našich kolektivů.

V poslední řadě svého příspěvku musím poděkovat za práci Janě Málkové st.,
která pro „hasičinu“ udělala mnoho prospěšné práce v ORM. K 31.12.2013 ukončila
členství v SH ČMS. Je to velká škoda, ale taktéž její vlastní rozhodnutí, které musíme
respektovat. 

Pro následující rok přeji všem kolektivům a jejich vedoucím hodně úspěchů na
poli  sportovním  a  co  nejlepší  hodnocení  bez  zbytečných  zranění  a  neúspěchů.

Vedoucí ORM OSH Znojmo
Rudolf Souček

Rozpis soutěží mladých hasičů v roce  2014
Výrovice – okresní vyhodnocení hry Plamen 17.5.2014  8:00 Plamen

Výrovice – okresní kolo dorostu 18.5.2014  8:00 Okres dorostu

Jezeřany - Maršovice   1.6.2014 09,00 MH pú

Tasovice 14.6.2014 10,00 MH pú 

Božice 19.7.2014 19,00 MH pú noční

Hodonice 26.7.2014 15,00 MH pú

Hnanice 23.8.2014 13:00 MH pú

Vítonice   9.8.2014 18,00 MH pú noční

Výrovice   6.9.2014 13,00 MH pú 
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Výrovice – krajské kolo  Plamen  7.6.2014  08,00

Případné změny soutěže (datum, čas atd.) prosím volejte nebo pošlete SMS    na 
mob.číslo:  602890268 nebo na email adresu pospisilhradek@seznam.cz.
 

Ve dnech 8.a9.března proběhne v klubovně SDH Hostim školení vedoucích mládeže. 
Začátek vždy v 09.00 hod. Zašlete mi prosím seznam vedoucích který bude obsahovat 

1. SDH
1. Jméno,příjmení a rok narození vedoucího
2. Který den se školení zúčastní
3. Nové vedoucí prosím označit

Seznam zašlete na adresu :  ruda.z.hostima@seznam.cz

do 2.3.2014 do 12.00 hod. Prosím o dodržení termínu.
Předejte prosím odpovědným funkcionářům a vedoucím kolektivů MH

Rada velitelů

Soutěže OSH Znojmo v roce 2014
OKRSKOVÉ SOUTĚŽE: DATUM MÍSTO HODINA ODPOVÍDÁ KONTAKT
1.   Kuchařovice   3.5.2014        hřiště    09,00   Illek  Vl. 728 848 227
2.   Miličovice 26.4.2014        hřiště    13,00  Šanda Luboš 736 631 516
3.   Tasovice  26.4.2014        hřiště    10,00 Koryťák Tomáš 724 145 345
4.   Lesná  4.5.2014        hřiště    10,00 Tobolka  Jan 725 116 528
5.   Lančov  19.4.2014        hřiště    10,00 Mauer  Jan 724 290 600
6.   Oslnovice  26.4.2014        hřiště    13,00 Ullreich Lukáš 775 284 587
7.   Zblovice  19.4.2014        hřiště    14,00 Kopr  Pavel 777 859 673
8    Blížkovice  3.5.2014        Žleby    09,00 Bloudíček Mart. 607 583 303 
9.   Vevčice    3.5.2014 louka u Myslivny    13,00 Klouda Josef 723 714 765
10. Olbramkostel    3.5.2014        hřiště    10,00 Petrželka Mir. 605 237 625
11. Tvořihráz    3.5.2014        hřiště    13,00 Balík František 607 574 907
12. Skalice    3.5.2014       u PZ    14,00 Březina  Jan 724 808 442
13. Křepice    3.5.2014        hřiště    15,00 Hrůza  Bohumil 733 259 217
14. Petrovice  26.4.2014        hřiště    15,00 Nečas  Jan  604 545 906
15. Horní Dubňany          3.5.2014        hřiště    14,00 Coufal  Zdeněk 607 934 658 
16. Olbramovice    3.5.2014        hřiště    14,00 Přibyl Vlastimil 728 778 702
17. Suchohrdly u Mirosl.    3.5.2014        hřiště    10,00 Kondler Václav 602 789 507
18. Vítonice  26.4.2014        hřiště    13,00 Šandor Marek 604 151 667 
19. Mackovice    3.5.2014        hřiště    10,00 Kresan Martin 739 082 100 
20. Dyjakovice    3.5.2014        hřiště    09,00 Feranec Martin 602 581 053

Otevřené soutěže

Květen 
 Olbramkostel    - PSDH   3.5.2014        hřiště    10,00 Ondrůj  Josef 774 916 522 
 Trstěnice        - PSO 10.5.2014        hřiště    10,00 Chlebeček 724 629 082 
 Skalice - memoriál 25.5.2014 U požární zbrojn.    13,00 Macků  Jiří 607 034 977
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                     b.Saláta  Roberta
 Rozkoš         - PSO 31.5.2014        louka    13,00 Plíšek 739 064 457

Červen
 Morašice          - PSDH   8.6.2014        hřiště   13,00 Novák  JosefI 731 748 015
 Horní  Kounice - PSO 15.6.2014        hřiště   10,00 Lefler 721 639 083
 Prokopov         - PSO 21.6.2014        hřiště   14,00 Burda 723 048 579
 Hnanice            - PSO 21.6.2014        hřiště   10,00 Pavelka Pavel 606 528 434
 Výrovice         - p Perspekty 22.6.2014     Has.hřiště   10,00 Vlček Pavel 777 707 115
 Hostěradice  - noční pohár

                              ženy + muži

28.6.2014        hřiště   19,00 Procházka Petr 777 813 790 

 Černín           - PSO  28.60214        hřiště   13,00 Ing.Biegler 604 714 451
         
Červenec
 Jevišovice       - P SDH      5.7.2014  hřiště na Černín   13,00  Klouda  Josef 723 714 765 
 Rešice             - PSO 12.7.2014        Hřiště   10,00  Jelínek 723 825 894
 Pavlice     - noční PSO 12.7.2014        hřiště   19,00  Křivánek 776 056 024
 Slatina               - PSO 26.7.2014        hřiště   13,00  Vystrčil 721 365 053
 Plenkovice        - PSO 26.7.2014        hřiště   09,00  Vocilka 732 580 533
 Krhovice        - PSO     19.7.2014         hřiště     10,00 Fromel 607 769 852 

SRPEN        
Jamolice    - noční PSO   2.8.2014        hřiště      20,00 Matějka Jan 721 066 114
Žerotice            - PSO   2.8.2014   Has. hřiště    13,00 Čapek 605 944 137
Horní Dubňany  - memoriál
                                J.Maštalíře   9.8.2014        hřiště      14,00 Maštalíř Josef 736 728 882
Blížkovice        - PSM 16.8.2014    Areál Žleby    10,00 Blloudíček M. 607 583 303 
Černín       - noční pohár 16.8.2014     Has.hřiště     20,00 Ing.Biegler 607 714 451 
Hnanice    - noční pohár 23.8.2014        hřiště    20,00 Pavelka Pavel 606 528 434
Havraníky        - PSO 30.8.2014        hřiště    09,30 Múller  Jan 736 777 781
Slup                 - pohár Mlynáře 30.8.2014  Slup  -  mlýn    18,30 Slezák 720 655 152 
Olbramovice - noční      
                   memoriál J Holase 30.8.2014        hřiště    20,00 Holas Jaroslav 737 542 794

            
ZÁŘÍ     
Horní Dunajovice - PSO  6.9.2014       U  Zámku      14,00  Reiter 736 484 835
Korolupy                      6.9.2014   u KD  pro PS8    13,00 Ullreich  Lukáš 775 284 587

Obvodová kola:
Obvod Okrsek Termín SDH Hod. Odp.zaORV

1 1,3,9,10,11,13     11.5.2014       Výrovice    13,00 Klouda, Vaněk, Perlička,Illek
2 12,14,15,16 10.5.2014       Trstěnice    10,00 Březina, Přibyl
3 17,18,19,20 10.5.2014       Trstěnice    10,00 Kondler, Gambas
4 2,4,5,6,7,8   3.5.2014 Blížkovice    13,00 Maurer, Bloudíček, Šanda

*postup do okresního kola v požárním sportu:
  - z každého obvodu postoupí všechna družstva žen + vítězky OK 2013
    pokud  se zúčastnily postupových kol
- z každého obvodu 3 vítězná družstva mužů + vítěz OK r.2013,pokud se

zúčastnil postupových kol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OKRESNÍ  KOLO  DOSPELÝCH  SE  USKUTEČNÍ  DNE  24.5.2014 VE ZNOJMĚ, NEBO     
   NA HASIČSKÉM  HŘIŠTI  VE  VÝROVICÍCH  DLE  STAVU  STADIONU.      
Přihlášky do okresního kola je nutné zaslat co nejdříve na OSH ČMS ve Znojmě nejpozději do 14.5.2014
do 10.00 hod.Tento den bude štáb provádět rozlosování družstev mužů a žen do této soutěže.Na pozdější
přihlášky nebude brán zřetel.
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SDH nebo jednotlivci,kteří mají zájem být nápomocní při organizování okresního kola jako technická četa
nebo rozhodčí  mohou se přihlásit  do konce měsíce  dubna na OSH u p.Bloudíčka (tel.  607 583 303).
Okresní kolo bude pořádáno za spolupráce s ÚO HZS Znojmo, záštitu nad soutěží převzal starosta města
Znojma Ing.Gabrhel. Informace k technickým podmínkám nářadí profesionálních a dobrovolných hasičů
jsou na stránkách OSH.

Výročí založení SDH v okrese Znojmo
 SDH  Mramotice 24.5.2014 110 založení SDH  09,00  Rada Milan 777 854 914 
 SDH  Oleksovice 28.6.2014 120 založení SDH 13,00  Klouda V. 776 328 398
 SDH  Valtrovice 28.6.2014 115 založení SDH 10,00  Šindelář Fr. 728 439 702

 SDH Horní Dubňany 19.7.2014 120 založení SDH 10,00 Jelínek Radim 733 683 053
 SDH Němčičky 19.7.2014  70 výr.hav.letadla 09,30 Vyklický L. 607 510 946
 SDH Grešlové  Mýto   5.7.2014 115 založení SDH 13,00 Hos Pavel 605 736 358
 SDH Dobřínsko 30.8.2014 110 založení SDH 08,30 Novák Petr 725 316 896 
 SDH Hodonice 17.5.2014  Svěcení praporu   14,00 Matoušek Karel 604 489 117 

                              Odborná rada mládeže se v tomto roce setká na svých zasedáních v měsících duben a září.
Výjezdní zasedání se naplánuje až podle situace. V tomto roce nás čeká opět mnoho náročných akcí, tyto jsou
uvedeny v „Plánu práce OSH ZNOJMO“. Našim nejdůležitějším úkolem po zabezpečení okresních kol, bude
určitě rozpracování a vlastní provedení „Krajského kola MH hry Plamen“. Toto kolo proběhne ve Výrovicích a
bude  určitým  způsobem  zatěžkávací  zkouškou  pro  SDH  Výrovice.  Věřím,  že  br.Pavel  Vlček  se  svým
kolektivem tento úkol splní, jak bývá v tomto SDH zvykem, na výtečnou. Prvním úkolem ORM tohoto roku,
bude zabezpečení  a provedení školní vedoucích mládeže,  které proběhne tradičně v  Hostimě.  Termín je 8.-
9.bžezna. 

Úsek represe
                            ORV se schází dle plánu práce. Závěrem roku se rada velitelů sešla na výjezdním zasedání dne
7.12.2013 v Miroslavi.  Součástí  výjezdního  zasedání  byla  návštěva  ve  vybraných  sborech,  kde  se  zároveň
provedly kontroly. Tyto byly rozděleny do 4 skupin, které provedly kontroly v 8 obcích. Byla také hodnocena
spolupráce sboru a obce. Dále rada zhodnotila svoji činnost v roce 2013 a schválila plán práce na rok 2014.

Organizační zabezpečení 1.kola soutěže v     požárním sportu v     roce 2014 

PROVEDENÍ SOUTĚŽÍ:
*soutěže v požárním sportu proběhnou dle „Směrnic hasičských soutěží“
*termín ukončení okrskových do 4.5.2014 , obvodová kola do 11.5.2014
*za provedení 1.kola zodpovídá velitel okrsku a velitel pořádajícího SDH
*upozorňujeme velitele okrsků na přihlášky do soutěží v požárním sportu,
  které jsou zveřejněny na internetových stránkách a jsou taktéž k dispozici 
  na OSH.

ÚČAST:
*soutěže se zúčastní družstva dorostenců,dorostenek,mužů a žen
*žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu
*v případě,že družstvo nenastoupí na vyhodnocení,bude jeho výsledek 
  anulován.
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ORGANIZACE:
*každý člen soutěžního družstva musí mít platný členský průkaz člena SDH
  s vyznačením o zaplacení členského příspěvku na rok 2014
*vítězné družstvo postoupí do obvodového kola
*rozdělení okrskových družstev do obvodů a termíny obvodových kol jsou
  uvedeny v kalendáři soutěží,který je součástí tohoto zpravodaje

DOPORUČENÉ DISCIPLÍNY PRO I.KOLO SOUTĚŽE
*požární útok dle platných směrnic
*štafeta 4x100m dle platných směrnic
*soutěž jednotlivců 100m s překážkami dle platných směrnic

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ I. KOL SOUTĚŽE
*každé družstvo soutěží s vlastním nářadím odpovídajícím předpisům
  ČSN a směrnicím
*diplomy a ceny zabezpečuje organizátor z vlastních prostředků
*po skončení soutěže musí okrskový velitel zabezpečit doručení výsledkové
  listiny na OSH do 5 pracovních dnů!

                   Postupové soutěže jsou pojištěny u HVP a.s.
Kalendář soutěží:
*1.kola v požárním sportu do 4.5.2014
*postup:
             - z každého okrsku vítězné družstvo mužů
             - z každého okrsku družstvo žen zúčastněné v 1.kole soutěže v PS
             - obvodová kola do 11.5.2014

Soutěže a družstva řádně přihlášená do ligy okr. Znojmo pro rok 2014
SDH (družstvo) Datum soutěže Čas Ženy Muži

1 SDH Trstěnice 10.5.2014 10:00 x
2 SDH Jezeřany Maršovice 31.5.2014 10:00 2x
3 SDH Vémyslice 15.6.2014 10:00 x
4 SDH Dobřínsko 21.6.2014 10:00 x
5 SDH Výrovice 22.6.2014 10:00 x x
6 SDH Jevišovice 5.7.2014 10:00 x
7 SDH Božice 6.7.2014 10:00 x x
8 SDH Vedrovice 12.7.2014 10:00 x
9 SDH Loděnice 9.8.2014 10:00 x x

10 SDH Police 23.8.2014 10:00 x
11 SDH Chvalovice / ORV 30.8.2014 10:00 x
12 SDH Únanov x
13 SDH Blížkovice x
14 SDH Hostěradice x
15 SDH Hodonice x
16 SDH Vitonice 2x
17 SDH Miroslav x
18 SDH Mikulovice x
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Zasloužilí  hasiči a funkcionáři okresu Znojmo
Vedení aktivu ZH se scházelo v roce 2013 pravidelně dle schváleného plánu práce.Byly
projednány  a  zabezpečovány  úkoly  z jednání  vedení  aktivu  ZH  JMK.Vedení
zabezpečovalo ozdravné týdenní pobyty pro ZH a ZF s jejich rodinnými příslušníky.
Dále jsme připravovali  celookresní aktiv ZH a ZF ,který se uskutečnil v restauraci 
v Dobšicích. Ale ne všichni pozvaní se jednání mohli účastnit ,protože nebyla 
dostatečně zajištěna doprava za což se velice omlouváme.Dále jsme se účastnili 
krajského aktivu ZH a ZF na okrese Hodonín v obci Mistřín. Krajské jednání se nám 
líbilo po jednání následovala beseda.V měsíci prosinci v našem okrese v Dobšicích 
jednala celostátní rada zasloužilých hasičů.Jednání se účastnil za SH ČMS ředitel 
kanceláře starosty sdružení bratr Ing. Jan Aulický a p. Dagmar Hladíková.Jednání se 
dále účastnili vedoucí 
 z celé ČR.Vedení aktivu dále projednávají návrhy ze SDH na nejvyšší svazové 
vyznamenání titul ZH.Toto vyznamenání je udělováno našim členům za celoživotní 
práci na úseku dobrovolné požární ochrany. Jsme přesvědčení, že ve sborech víte o 
nové úpravě k udělování  tohoto vyznamenání.Dle Statutu vyznamenání se tento titul 
uděluje po pěti letech po udělení medaile ZMZ a dodržení délky členství 40 roků a
dovršení věku 65 člena, který je navržen. 

                                                                                    Vedení aktivu ZH
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HZS ÚO   ZNOJMO

Požární prevence v     roce 2013

1, Kontrolní akce Komplexní kontroly   8 /   z toho bez závad  1
Tematické kontroly 79 /   z toho bez závad  17 
Kontrolní dohlídky 26 /   z toho bez závad  22 

Kontroly obcí (z celkového počtu kontrol): 15
Kontroly v součinnosti s jinými orgány: nebyly
     
Kontroly celkem: 113

Celkem správních řízení: 7   ( z toho 6 x příkaz na místě)

2, Stavební prevence Vydaná stanoviska Počet přijatých žádostí 806
Počet vydaných stanovisek  806

Územní řízení Počet pozvánek 61
Počet účastí 0

Stavební řízení Počet pozvánek 89
Počet účastí 1

Kolaudační  řízení Počet pozvánek 398
Počet účastí 392  

        (98,5 % účasti)

Spolupráce mimo rámec výkonu SPD (pomoc stavebním úřadům) 18 akcí.

3, ZPP Celkový počet požárů 146
Dále nedošetřované požáry 85
Počet spisů o požárech 61
Počet požárně technických expertíz 12 

      Při požárech bylo přizváno 5 x OKTE, 7x služební pes PČR)

Blokové pokuty – počet 11
Kč,- 6 700,-

Základní statistické údaje o událostech v     roce 2013
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,   Územní odbor Znojmo v období od 1.1.2013 do
31.12.2013 řešil celkem 743 událostí ( za rok 2012 bylo 733 událostí). Z celkového počtu je nejvíce
technických zásahů 359, požárů 146, dopravních nehod 134, ostatních událostí 38 a živelných pohrom
0, úniků nebezpečných látek 27 a planých poplachů 39. 

Základní údaje o požárech
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Za uplynulý rok 2013 je evidováno na Územním odboru Znojmo celkem 146 (vloni 184) požárů. Při
požárech došlo k úmrtí jedné osoby (vloni dvě), zraněno bylo celkem 7 osob (z toho 3 hasiči). Přímé
škody způsobené požáry byly  vyčísleny na 32 370 900,-  Kč.  Zásahem jednotek ÚO Znojmo byly
uchráněny hodnoty ve výši 63 355 200,- Kč.

Požáry celkem: 146
celková škoda –   32 370 900,- Kč
uchráněné hodnoty –   63 355 200,- Kč

Největší požáry (dle vyčíslení škody na majetku, úmrtí) na okrese Znojmo v     roce 2013:

únor: požár prodejny Kärcher v Dyji
škoda 9.450.000,- Kč,   uchráněno 2.600.000,- Kč
příčina: úmyslné zapálení

duben: požár rekreačního objektu v Oslnovicích
škoda 6.200.000,- Kč,   uchráněno 2.000.000,- Kč
příčina: úmyslné zapálení

požár obytného karavanu v Horním Břečkově,  úmrtí jedné osoby
škoda 10.000,- Kč,   uchráněno 3.000,- Kč
příčina: nedbalost 

květen:         požár osobních automobilů v Těšeticích
škoda 2.110.000,- Kč,   uchráněno 300.000,- Kč
příčina: úmyslné zapálení

červenec:      požár kombajnu Claas Medion 310 v Horních Kounicích
škoda 1.800.300,- Kč,   uchráněno 800.000,- Kč
příčina: technická závada

srpen:          požár obilí v Újezdě
škoda 1.210.000,- Kč,   uchráněno 7.000.000,- Kč
příčina: nezjištěno - verze: nedbalost, úmyslné zapálení

říjen:          požár velkokapacitního teletníku v Šumné
škoda 5.000.000,- Kč,   uchráněno 15.000.000,- Kč
příčina: hra dětí s ohněm

prosinec:       požár autoservisu v Havranikách
škoda 2.000.000,- Kč,   uchráněno 800.000,- Kč
příčina: technická závada 
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Vyřizuje: mjr. Mgr. Radek Chromý, tel.: 950 645 116, 724 195 103, e-mail: 
radek.chromy@jmk.izscr.cz, radek.chromy@firebrno.cz 

Změny  a  pozvánky  na  odbornou  přípravu  velitelů  a  strojníků  JSDHo

v roce 2014. 

POZVÁNKA NA ODBORNOU  PŘÍPRAVU  VELITELŮ  A  STROJNÍKŮ

V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
požární ochraně), a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška”) a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy u jednotek SDH obcí a jednotek SDH 
podniků se stanoví:

Od letošního roku dle SIAŘE GŘ HZS ČR č.3/2014 ze dne 27. 1. 2014 
odborná příprava velitelů a strojníků  u JSDH kategorie JPO II. a III. a V.  se 
mění.

Funkce
Odborná příprava 

k získání
způsobilosti

Odborná příprava 
k prodloužení
způsobilosti

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí a jednotek SDH 
podniků

40 hodin

8 hodin minimálně 
3 krát v průběhu pěti let
nebo znovu 40 hodin po

pěti letech
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 40 hodin 16 hodin po pěti letech 
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH 
podniků, které disponují CAS nebo AS

16 hodin 16 hodin po pěti letech

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH 
podniků, které nedisponují CAS nebo AS

8 hodin 8 hodin po pěti letech 

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti 

Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek

α) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin v prezenční formě přípravy nebo v
 rozsahu 24 hodin v prezenční formě přípravy při absolvování kurzu V-40 e-learningovou formou. 

Absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí
a jednotek SDH podniků“.

Znamená to, že pokud budete chtít vyslat nového velitele jednotky nebo družstva musí od letošního
roku absolvovat již kurz V-40 buď klasicky nebo e-leaningovou formou.

β) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. 
Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát 
v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
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způsobilosti v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů jednotek 
SDH velitelů družstev a obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné přípravě se po pěti letech 
od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti podrobí jen 
zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. 
Pokud se v cyklu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8 hodin, musí po pěti 
letech od vydání osvědčení absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti v rozsahu 40 
hodin nebo v rozsahu 24 hodin při absolvování kurzu V-40 e-learningovou formou. 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS 
nebo AS

a a odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin v prezenční formě. 
Absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“. 

a a odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie
JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS 
nebo AS 

a) odborná příprava k získání způsobilosti- v rozsahu 16 hodin v prezenční formě. 
Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“. 

b) odborná  příprava  k  prodloužení  způsobilosti  –  absolvují  všichni  strojníci  jednotek  SDH  obcí
kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek
SDH podniků“.

Znamená to, že u strojníků se nic nemění. Letos přijdou ti, co jim končí osvědčení v roce 2014 (ti co jej 
získali v roce 2009), nebo nový strojníci, které vyslala obec na odbornou přípravu. Strojníci, kterým 
končí odborná způsobilost si na školení donesou originál svého osvědčení k prodloužení.

Seznam strojníků, kterým letos končí odborná způsobilost je v příloze č. 2 a v příloze e – mailu na listu 
2.

1. Odborná příprava VELITELŮ (V 8) proběhne ve dnech 31. 3., 1. 4., 2. 4., 3. 4.
a 4. 4. 2014. 
Na každý tento termín plánuji cca 25 velitelů. Prosím, aby jste nahlásili, nebo aby se velitelé 
jmenovitě hlásili sami na jednotlivé termíny. Hlásit se lze telefonicky, nebo e-mailem na moji 
adresu. Pokud se přihlásíte na termín, který již bude obsazen, spojím se s vámi a vybereme 
jiný termín.

Pokud v těchto jarních termínech nestihneme všechny potřebné proškolit, budou vypsány 
termíny kurzu V-8 ještě na podzim. Tyto termíny se včas dozvíte opět formou oficiální 
pozvánky.

2. Odborná příprava VELITELŮ (V 40) proběhne v termínu od 12. 5. do 16. 5. 2014 na PS
Znojmo.

Pomocí e- learningu od 14. 5. – 16. 5. 2014 na PS Znojmo.
Na tento termín se mohou hlásit nově ustanovení velitelé jednotek nebo družstva, které vyslala 
obec. 
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Mají možnost prezenčního 40 hodinového kurzu nebo 16 hodin pomocí e- learningu (16 hodin) a 
24 hodin prezenčně u nás.

Ti co využijí e-learningové formy je potřeba se se mnou spojit, nahlásit jméno a 
příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Poté budou zařazeni do programu a 
přijde jim přihlašovací heslo na e-learningovou část kurzu. Tuto část musí splnit 
před nástupem do prezenční části 14. 5. 2014.

V letošním roce počítám ještě na podzim s dvěma termíny tohoto kombinovaného 
kurzu V-40 ve Znojmě. Je možné, že od roku 2015 nebo 2016 bude organizován jen 
v našem školicím středisku Tišnov.

Počet velitelů je omezen kapacitou prostorů na PS Znojmo. Proto se prosím hlaste 
dopředu.

3. Odborná příprava STROJNÍKŮ (S 16) proběhne ve dnech 10. 3. - 11. 3. 2014
Na tento termín přijdou strojníci, kterým končí osvědčení v roce 2014 (dle tabulky), nebo nový strojníci 
vyslaní obcí. Nově vyslané a ty co jdou na prodloužení odborné způsobilosti prosím nahlásit minimálně
týden před začátkem e-mailem na mou adresu.

4. Odborná příprava STROJNÍKŮ (S 8) proběhne ve dnech  14. 3. 2014
Na tento termín přijdou strojníci, kterým končí osvědčení v roce 2014 (dle tabulky), nebo nově 
ustanovení strojníci vyslaní obcí. Nově vyslané a ty co jdou na prodloužení odborné způsobilosti 
prosím nahlásit minimálně týden před začátkem e-mailem na mou adresu.

Odborná příprava začíná vždy v 08.00 hodin a končí v 16.00 hodin na učebně ÚO ZNOJMO, vchod
z ulice Pražská 83.

Finanční náhrady (refundace mzdy, stravné, cestovné) budou uhrazeny pouze na základě 
prokazatelné účasti na odborné přípravě. Tyto prostředky budou převedeny Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje formou rozpočtového opatření na tu obec, která na základě této pozvánky svého
VELITELE  /  STROJNÍKA  na odbornou přípravu vyslala.

Poznámka:
V případě, že došlo v uplynulém období ke změně v zařazení velitele nebo strojníka 

v jednotce SDH obce, je nutné, aby obec neprodleně zajistila ustanovení nového velitele nebo 
strojníka a jeho odpovídající odbornou způsobilost pro výkon funkce. Upozorňujeme, že JPO 
SDH obce, která nemá velitele ani strojníka s požadovanou odbornou způsobilostí, nebude jejich 
jednotka zařazena do požárního poplachového plánu pro území svojí obce (městysu, města) dle 
přílohy 3.

POZVÁNKA  NA  ODBORNOU  PŘÍPRAVU  VELITELŮ  A  STROJNÍKŮ JPO II/1 a III/1

Vyřizuje: mjr. Mgr. Radek Chromý
  tel.:  950645116, 724 195 103
  fax.: 950645101
  e-mail: radek.chromy@hasici.znojmo.cz

V souladu s ust. § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 226/2005 Sb., o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „vyhláška“), a dalších souvisejících předpisů, organizuje 
HZS JmK – ÚO Znojmo cyklickou odbornou přípravu (dále jen OP) a OP k prodloužení platnosti 
osvědčení k výkonu funkce velitele a strojníka jednotek PO SDH obcí kategorie JPO II a III.
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Velitelé JPO II a III :

Odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. 
Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 
let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8 
příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů jednotek SDH velitelů družstev a obcí a 
jednotek SDH podniků“. Po této odborné přípravě se po pěti letech od vydání osvědčení nebo od 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. 
Pokud se v cyklu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8 hodin, musí po pěti 
letech od vydání osvědčení absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti v rozsahu 40 hodin 
nebo v rozsahu 24 hodin při absolvování kurzu V-40 e-learningovou formou.

Odborná příprava VELITELŮ (V – 8) proběhne ve dnech:

První termín 4.3. – 2014 
Druhý termín 5.3. -  2014 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

Odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí 
kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH 
podniků“.

To znamená, že nebudou chodit každý rok ale jednou za pět let na 16. hodin.

Základní zůstává S-40. 

Odborná příprava STROJNÍKŮ proběhne dne 

Termín 6.3. – 7. 3. 2014 

Odborná příprava začíná vždy v 08.00 hodin a končí v 16.00 hodin na školící místnosti ÚO 
ZNOJMO, vchod z ulice Pražská 83.

Finanční náhrady (refundace mzdy, stravné, cestovné) budou uhrazeny pouze na základě 
prokazatelné účasti na odborné přípravě. Tyto prostředky budou převedeny Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje formou rozpočtového opatření na tu obec, která na základě této pozvánky 
vyslala svého VELITELE  /  STROJNÍKA  na odbornou přípravu.

Potvrzení účasti na odborné proveďte  e-mailem, nejpozději týden před zahájením odborné přípravy. 

Poznámka:
Odborná příprava je organizována pro velitele a strojníky, kteří již absolvovali základní odbornou 
přípravu v délce 40 hodin nezbytných pro výkon funkce v jednotce PO obce.

V případě, že došlo v uplynulém období ke změně v zařazení velitele nebo strojníka ve 
vaší jednotce SDH obce, která je zařazená do kategorie JPO II. a III. je nutné, aby obec neprodleně 
zajistila u nově ustanoveného velitele nebo strojníka jeho odpovídající odbornou způsobilost pro 
výkon funkce ve vzdělávacím zařízení, která jsou k tomuto účelu určena:
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1. HZS JmK – Školící středisko Tišnov poplatek pouze za stravu / 1 týden (40 hodin)

2. Vzdělávací zařízení OS SHČMS:

- Jánské Koupele s účastnickým poplatkem / 1 týden (40 hodin)
- Bílé Poličany s účastnickým poplatkem / 1 týden (40 hodin)

V případě vašeho zájmu se neprodleně obraťte na kontakt uvedený na začátku této pozvánky.

Na odbornou přípravu si každý účastník přinese doklad (originál) „Osvědčení o 
odborné způsobilosti pro výkon funkce (velitel / strojník) v jednotce SDH obce“ pokud mu 
v     letošním roce končí odborná způsobilost, psací prostředky, poznámkový blok, popřípadě  
flash – disk.

Termíny na školení v Tišnově pro SDH v 1. pololetí 2014 :

S - 40 (strojníci) - 9. - 13. 6. 2014

V - 40 (velitelé) - 12. - 16. 5. 2014

NDT - 16 (nositelé dýchací techniky - základní, již ho nebudeme dělat ve Znojmě, ale vždy první den 

v Tišnově, druhý den v Brně - Líšni):

25. - 26. 4. 2014

09. - 10. 5. 2014

6. – 7. 6. 2014

Další kurz, který pořádáme v Tišnově je obsluha motorové pily (JMP):

1. kurz: 28. 2. – 2. 3. 2014, 28. 3. – 30. 3. 2014, 18. – 20. 4. 2014 (tři termíny jeden celý kurz).

Technik OOB – 16

14. – 15. 3. 2014

Všechny tyto informace a přílohy s     jmenným seznamem najdete na stránkách OSH 
Znojmo.
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Rozpis hasičských soutěží 2014
M

ě
sí

c

Datum Hod. Soutěž Místo

K
at

e
g.

Poznámka

k
vě

te
n

3.5.2014  okrskové soutěže  M a Ž  
4.5.2014 Do okrskové soutěže  M a Ž  

10.5.2014  obvodová kola, Liga okr. Zn. Trstěnice M a Ž  
11.5.2014 Do obvodová kola  M a Ž  
17.5.2014  Okresní kolo Plamen Výrovice Děcka  
18.5.2014  Okresní kolo dorostu v PS Výrovice Děcka  
24.5.2014  Okresní kolo v PS Znojmo, Výrovice M a Ž  
25.5.2014      
31.5.2014  Liga okr. Znojmo Jezeřany Maršovice M a Ž  

      

č
er

v
e

n

1.6.2014      
7.6.2014  Krajské kolo Plamen Výrovice Děcka  
8.6.2014  Okresní kolo dorostu v PS Kyjov – Vyškov Děcka  

14.6.2014  Krajské kolo v PS Břeclav M a Ž  
15.6.2014  Liga okr. Znojmo Vémyslice M a Ž  
21.6.2014  Liga okr. Znojmo Dobřínsko M a Ž  
22.6.2014  Liga okr. Znojmo Výrovice M a Ž  
28.6.2014  Mistrovství ČR v PS  M a Ž  
29.6.2014  Mistrovství ČR v PS  M a Ž  

      

č
er

v
e

n
e

c

5.7.2014  Liga okr. Znojmo Jevišovice M a Ž  
6.7.2014  Liga okr. Znojmo Božice M a Ž  

12.7.2014  Liga okr. Znojmo Vedrovice M a Ž  
13.7.2014      
19.7.2014      
20.7.2014      
26.7.2014      
27.7.2014      

      
      

s
rp

e
n

2.8.2014      
3.8.2014      
9.8.2014  Liga okr. Znojmo Loděnice M a Ž  

10.8.2014      
16.8.2014      
17.8.2014      
23.8.2014  Liga okr. Znojmo Police M a Ž  
24.8.2014      
30.8.2014  Liga okr. Znojmo / ORV Chvalovice M a Ž  
31.8.2014      

zá
ří

6.9.2014      
7.9.2014      

13.9.2014      
14.9.2014      
20.9.2014      
21.9.2014      
27.9.2014      
28.9.2014      

Plán činností OSH na rok 2014
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Plánované akce

le
de

n

ú
no

r

bř
ez

en

du
be

n

kv
ět

en

če
rv

en

če
rv

ec

sr
pe

n

zá
ří

ří
je

n

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

Shromáždění představitelů
sborů

 2,9,16, 19,26  

Výkonný výbor 19    14 4 24  3 

Porada starostů okrsků  15  

Kontrolní a revizní rada  5       

Rada velitelů  23 18 6  17 6 /13

Rada mládeže
  

  
8,9

Hostim
    

Rada prevence 16       

Štáb soutěže 20 

Soutěže/okrskové 3 -  4

        /obvodové 10  11

        /okresní   24

        /pohár ORV
30

Chvalovice
 

Vyhodnocení okresní hry 
Plamen

17
Výrovice

ZHV mládeže
       4

 
 

Školení a přezkoušení
Hasič II.-III.stupně

Dle
přihlášek

Školení roz.mládeže       

Školení roz.dospělých
23

Miroslav

Krajské kolo M+Ž v PS
14

Hustopeče 

Krajské kolo 
D v PS

    8
Kyjov - 
Hodonín

MR v PS SH ČMS
 28 -  29

Č.Budějovice
 

Krajské kolo
MH - Plamen

7
 Výrovice 

Okresní  kolo dorostu
     18 
Výrovice

Školení  vedoucích  MH
 8 – 9 
Hostím

Celorepublikové Jednání
vedoucích  OOR

     12 
Přibyslav

      MČR 
Dětí  a dorostu

       
 2 - 6     
Brno
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   Pyrocar
     2014

 29 – 31 
Přibyslav

 

                                
                                              Vážení hasiči 

Dovolte, vám podal informaci ohledně koncesí na prodej lihovin,tak jak byla doporučena z ústředí SH 
ČMS. Protože se množí dotazy ohledně jejího pořízení na živnostenském úřadě,byl jsem na jednání na 
ŽU a sděluji tyto informace :

         1. Pro toho,kdo má živnostenský list na právnickou osobu, tedy SDH 
             v tom není problém.
         2. Stačí pouze ohlásit živnost na prodej lihu.

         3. V případě, že SDH nevlastní ŽL, pořádá různé kulturní,sportovní 
             a společenské akce v režimu živnostenského podnikání tj.za účelem
             dosažení zisku, kdy tento není použit pro rozvoj spolku by měl učinit
             následující :
      

aa Žádost o živnostenský list
aa Stanovy SH ČMS – příslušný pracovník si z nich okopíruje co bude 

potřebovat k vydání ŽL.
aa doklad o přidělení IČO
aa Registrační list včetně přílohy,kde je zaznamenáno,kdo je statutárním zástupcem SDH – 

starosta
aa souhlas se sídlem organizace SDH
aa poplatek za zřízení ŽL činní 1.000.- Kč
aa Do živnosti se napíše z přílohy ŽL kolonka 73 – volna, dále hostinská a koncesovaná
aa grantem této živnosti musí být osoba, která je v oboru vyučena, doloží výuční list, který 

si pracovnice ŽU ofotí a založí, nebo která
má v oboru 6 let praxe a doloží potvrzení od zaměstnavatele, nebo
řemesla: řezník,cukrář,pekař,rovněž které mají 1 rok praxe.

    Tato novela živnostenského zákona ohledně koncesí na prodej lihovin 
    je platná od 17.10.2013 a je v ní dána lhůta do 17.4.2014, do které by 
   to mělo být vyřízeno bez poplatku.Po tomto datu,kdo to nestihne, bude
   ze strany živnostenského úřadu stanoven poplatek. Zřízení živnostenského
   listu pro organizace SDH, které provozují kulturní, sportovní a společenské 
   akce, je dle sdělení pracovníků ŽU věc dlouhodobá a to od vzniku Živ.zákona
   tedy od roku 1992.
   V případě nějakých nejasností, Vám doporučuji telefonicky nebo osobní 
   návštěvou se informovat ,kde Vám pracovnice ŽU ochotně podají přesné
   informace.
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