BYL ROK 2012 LEPŠÍ?
Rok 2012 nebyl v životě naší Územní organizace poznamenán žádnou významnou událostí, která by stála za mimořádnou pozornost. To se ovšem netýká
všeobecné situace v armádě a tím pádem i v posádce Olomouc. Vzpomeňme jen na
personální zemětřesení na Ministerstvu obrany, nejkratší dobu druhé ministryně obrany ve funkci a na pomalou likvidaci Spojeného velení v Olomouci. Pro naši organizaci to nemělo žádný kladný účinek. Ministr Vondra nesplnil ani čárečku z toho co
sliboval, a paní Karolína Peake na to neměla dost času! Jeli jsme tedy ve starých,
vyjetých kolejích.
Územní organizace VSR Olomouc stagnovala ve svých oprávněných výpadech
proti MO. Ne, že bychom byli se vším co ministerstvo pro – anebo proti – nám dělalo,
spokojeni. Spíše to bylo zapříčiněno dvěma faktory:
1) ÚR si vymínila, že veškerá korespondence s MO a dalšími orgány státní správy
se bude uskutečňovat cestou ÚR;
2) čekání na výsledky žalob, podaných proti ministerstvu obrany. K tomuto bodu
připojím následující poznámku. Součástí žaloby byla i žádost o prominutí povinnosti
uhradit soudní poplatky, které pro každého z nás činily 12 000,-Kč. Mnoha žalobcům
nebylo v tomto bodě vyhověno a ne všichni byli ochotni předem zaplatit a v procesu
pokračovat.
Již v průběhu roku 2011 vzniklo nedorozumění v ÚR o tom, má-li být hospodář
ÚR řádným členem ÚR a je-li nutno tím pádem změnit Stanovy VSR. K tomu byl svolán na 7. února 2012 Mimořádný sjezd VSR. Za naši ÚzO byli delegováni: pprap.
Radko Veverka, plk. Miroslav Pavel, plk. Bedřich Smolka a plk. Karel Štěpánek. Sjezd,
přesto že nebyl dobře připraven, svůj úkol splnil. Stanovy byly opraveny a hospodář
se stal právoplatným členem ÚR. Další změnou bylo odstoupení předsedy ÚR
z funkce a volba nové ÚR. Předsedou byl zvolen plk. Jan Lampa.
Tyto změny se prakticky do života naší ÚzO nijak výrazně nepromítly. Územní
rada ve složení: (psáno bez hodností a titulů) Štěpánek, Smolka, Větr, Chvátilová,
Havelková, Krejčí, Pavel, Nitsche a Veverka, pracovala podle předem vypracovaného
plánu činnosti. S ohledem na menší příděl financí a i na zdravotní stav členek a členů,
jsme neuskutečnili větší počet zájezdů a zaměřili jsme se na jiné aktivity ve prospěch
členstva. Konkrétní akce: dvakrát jsme uspořádali zájezd se sportovní tématikou na
Magdalenský Mlýn, dva poznávací zájezdy – z toho jeden do Dinoparku Vyškov a
zámku Slavkov u Brna a druhý na Přečerpávací Elektrárnu „Dlouhé Stráně“. Zrušili
jsme zájezd do sklípku pro přílišné finanční nároky vinařů a místo toho jsme zavedli
přátelské posezení s pohoštěním v „Modrém salonku“ Domu Armády v Olomouci.
Z Dinoparku Vyškov:

Posezení v Modrém salonku

Ze soutěže o nejlepší vtip večera – plk. Smolka
Ne všechny události byly tak veselé a příjemné jako posezení u dobrého
vínečka. V průběhu roku nás na vždy opustilo několik členek a členů.
Jmenovitě: 22. ledna 2012 paní Zdenka Bařinková, 13.března kpt. Vladimír Vyjídák,
26. května por. Břetislav Uhlíř, 6. července paní Marie Suchá, 8. září paní Milada
Řezníčková a 4. prosince plk. Jan Jeřábek.
Oceněni ÚR za práci pro VSR byli: plk. Ing. Antonín Suchý Pamětní medailí
VSR a plk. Miroslav Pavel Medailí VSR.

Při sestavování plánu činnosti na rok 2013 se ÚzR ujednotila na ukončení
„Služeb pro veřejnost“. Za celý rok 2012 nebyla tato služba využívána.
Co říci na závěr:
Rok 2012 proběhl v naší ÚzO víceméně v klidu, bez zvláštních rušivých příhod.
Doufejme, že i po Výroční členské schůzi, kterou plánujeme na měsíc leden, a na
které se musí zvolit nová ÚzR, protože ta stávající má už několikanásobně překročený
mandát, budeme pokračovat v práci jako dosud.
V Olomouci 25. 3. 2013
Za redakční radu ÚzO Olomouc
plk. Karel Štěpánek

