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VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY 2017 - 2018
Výroční valné hromady sborů se budou konat na našem okrese od listopadu 2017 a
ukončeny musí být do 29. ledna 2018. Sbory dobrovolných hasičů převezmou materiály k VVH na
schůzích okrsků, které musí být provedeny od zasedání v hotelu Rozvoj Klatovy nejpozději do
14 dnů, tj. do 7.11.2017, starostové nebo velitelé okrsků okamžitě odevzdají na OSH Klatovy
přehled konání Výročních valných hromad.
Tiskopisy - Hlášení o činnosti, Registrační list MH SDH, pokud bude změna ve složení
výboru SDH, odevzdejte ihned po Výroční valné hromadě delegátovi nebo starostovi okrsku.
Veškeré materiály z Výročních valných hromad sborů odevzdají starostové okrsků na
OSH nejpozději do 7. února 2018.
Výroční valné hromady okrsků budou ukončeny do 28. února 2018. Materiály z VVH
okrsků odevzdají starostové nejpozději do 5.3.2018.
Na každou Výroční valnou hromadu bude okrsek delegovat svého zástupce a je vhodné
pozvat i členy vyšších orgánů. Výročních valných hromad se budou účastnit rovněž členové
Výkonného výboru, Odborných rad a Okresní kontrolní revizní rady.
V případě, že dojde ke změně termínu konání Výroční valné hromady, je nutné
informovat starostu okrsku a Okresní sdružení hasičů Klatovy.

INFORMACE PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Návrhy na vyznamenání OSH: podávat třikrát do roka a to v měsících – leden, květen, září a
vyšší návrhy na vyznamenání podávat nejméně 6 měsíců před udělením, dále Vás důrazně žádáme
o řádné zdůvodnění návrhu na vyznamenání, ne jednou nebo dvěma větami (tzn. vyznamenání
od Krajského sdružení hasičů a SH ČMS Praha), přesto se toto stále nedodržuje!!!
E-mail: osh.klatovy@centrum.cz
Členská evidence: V současnosti je také realizováno důkladnější zabezpečení přístupů do naší
členské evidence. Program pro sbory je nahrazen aktualizovanou verzí, abychom se vyvarovali
možného porušování stanovených pravidel zejména s ohledem na znění zákona o ochraně osobních
údajů.
Upozorňujeme sbory, které se nepřihlásily v řádném termínu na školení – přístup do
evidence SDH (ochrana osobních údajů), tak proběhne ještě jeden termín školení a to
15.11.2017 od 15.00 hodin na OSH Klatovy. Žádáme Vás o přihlášení na toto školení do
13.11.2017. Dále Vás důrazně upozorňuji na přihlašování nových členů, kde musí být ve
správném formátu rodné číslo, bez toho to nelze přihlásit.
Dne 24.10.2017 starostové a velitelé okrsků obdrží nové členské průkazky. Po jejich
předání do SDH dolepíte foto pro ty, kdo cvičí a pro MH - velikost fotky 2x2,5cm. Kdo má
přístup do evidence a stihl nahrát foto, nemusí již nic dělat. Členské průkazky buď vyměníte
do stávajících pouzder, nebo si je zalaminujete. Prvotní vydání nových papírových členských
průkazů hradí OSH Klatovy.
Pozornost věnujte Hlášení o činnosti, jsou tam změny a dalším materiálům v SDH a
okrsku.
Metodický pokyn starosty SH ČMS – zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích
nebo účetní závěrky – materiál pro sbory a okrsky. Žádáme dodržení termínu odevzdání na
OSH Klatovy a to do 30.3.2018.
Okresní sdružení hasičů Klatovy bude vyřazovat starší překážky z HZS, jedná se
příčné břevno 2ks, 1x kladina nastavitelná, 1x bariéra 2m, 1x okno a 2 ks nástřikové terče - vše
bude za symbolický poplatek. Kdo budete mít zájem, zavolejte na OSH a domluvíme termín
vydání.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018
Výkonný výbor hodnotil během roku zaplacení členských příspěvků za rok 2017 kladně (i
když ne u všech Sborů dobrovolných hasičů byl dodržen termín) a děkuje všem členům za splnění
jedné ze svých základních členských povinností.
S placením členských příspěvků na rok 2018 mohou Sbory dobrovolných hasičů začít
složenkou, na účet nebo v hotovosti na Okresním sdružení hasičů.
Pokud budete odhlašovat členy, je nutné je vypsat jmenovitě na zadní stranu hlášení,
složenky, včetně data narození a zda byli členy v Aktivu zasloužilých hasičů.
Výše odvodu členských příspěvků na rok 2018 se nemění: u dospělého člena je výše
příspěvku 80 Kč a u mladých hasičů a dorostu 50 Kč. Příspěvky je nutné uhradit za své členy, vč.
mladých hasičů do 31. ledna 2018 a také odevzdat registrační list MH.
Číslo účtu: 196328226/0300, variabilní symbol je vaše IČ SDH.
Pokud budete platit na účet, věnujte pozornost správnému zadání VS – je to IČ vašeho SDH,
dále uveďte do poznámky počet dospělých a počet dětí.
Stává se, že Sbory dobrovolných hasičů vyberou členské příspěvky včas, ale na Okresní
sdružení hasičů je odevzdají až po termínu. Členové jsou pojištěni až po jejich odevzdání na Okresní
sdružení hasičů.

OKRESNÍ HASIČSKÉ OSLAVY
Okresní oslavy se v letošním roce konaly ve Sboru dobrovolných hasičů Klenová, u
příležitosti 115. výročí založení sboru.
Výkonný výbor projednal přípravu a průběh oslav a děkuje Sboru dobrovolných hasičů,
Obecnímu úřadu a všem zúčastněným zástupcům. Kladně byl hodnocen průběh oslav a ukázkové
odpoledne historické techniky a ukázky integrovaného záchranného systému. Poděkování rovněž
patří všem funkcionářům sboru, okrsku, VV, OR, OKRR a SDH s prapory za účast.
V současné době je evidováno 56 historických a 12 čestných praporů.
Na oslavy sv. Floriána je přihlášen SDH Malý Bor, oslavy se budou konat 5.5.2018.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORŮ V ROCE 2018
140 let – Horažďovice, Kolinec, Velhartice
135 let – Dlouhá Ves
130 let – Budětice, Malý Bor, Nalžovské Hory, Rejštejn, Žichovice
125 let – Předslav, Soběšice
120 let – Habartice, Soustov, Újezd u Plánice
115 let – Dobrotice, Nezdice n/Šum., Rovná, Strašín, Svrčovec, Týnec u Kt, Ústaleč, Zavlekov,
Zbynice
110 let – Bíluky, Biřkov, Hejná, Kvasetice, Lhovice, Mlýnské Struhadlo, Obytce, Srní
105 let – Chvalšovice, Kydliny, Štěpánovice, Miletice
95 let – Brtí, Horní Němčice, Měcholupy, Slavošovice, Zahorčice
90 let – Borovy, Javor, Radinovy
85 let – Rozsedly
80 let – Makov, Tužice, Vrhaveč
75 let – Boubín, Horní Lhota, Myslovice, Sobětice, Srbice, Třebýcinka, Týnec u Hd, Velké Hydčice,
Vícenice
70 let – Domoraz, Chmelná, Podmokly
65 let – Pohorsko

OSLAVY VE SBORECH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů hodnotil průběh oslav jednotlivých Sborů –
děkuje výborům a členům za dobrou přípravu a provedení oslav. Všechny oslavy byly dle vyjádření
členů Výkonného výboru dobře zajištěny.
Pokud není člen ustrojen dle stejnokrojového předpisu, neměl by se průvodu zúčastnit. Není
to dobrá vizitka před veřejností.

XVIII. OKRESNÍ PLES SH ČMS
XVIII. Okresní hasičský ples se bude konat 24. února 2018 v kulturním domě Pačejov –
Nádraží. K tanci a poslechu bude hrát taneční soubor „COMPACT“ pod vedením pana Pavla
Hejplíka.
Výkonný výbor věří, že Sbory dobrovolných hasičů, jednotlivci, podniky, podnikatelé,
Obecní a Městské úřady, členové VV, OR, OKRR se budou na cenách do hasičského štěstí podílet.
Tyto se budou soustřeďovat u starostů okrsků, na Okresním sdružení hasičů a u pořadatelů v SDH
Pačejov.
Vstupenky se budou prodávat na Okresním sdružení hasičů Klatovy od 15. ledna 2018
– cena vstupenky s místenkou 130 Kč.
Z XVII. okresního plesu SH ČMS, který se konal 4. března 2017 v kulturním domě
Svrčovec, byl čistý zisk po zaplacení všech pohledávek 58 880 Kč.

AKTIV „ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ“
Od vydání minulého Zpravodaje jsme opět organizovali několik akcí, nebo jsme se na nich
nějakým způsobem podíleli.
20. dubna jsme měli tradiční setkání našich členů. Zde jsme naplánovali trasu letošního
zájezdu. Tentokrát jsme zvolili trasu Teplá klášter, hrad Bečov a Mariánské Lázně. Zájezd se až na
počasí velice povedl a účastníci byli s jeho průběhem a programem spokojeni.
Na zmiňovaném setkání byla tentokrát slabší účast, přítomno bylo 79 členů aktivu.
Návštěvou nás poctili starosta OSH, náměstci, předseda OKRR, vedoucí okresních odborných rad,
ředitel HZS Klatovy a delegace okresů Domažlice a Plzeň – sever.
Na dalším jednání vedení jsme doplnili naše řady o Ladislava Kaisera, protože nám během
krátké doby zemřeli dva naši členové.
Setkání ZH Plzeňského kraje bylo letos na okrese Plzeň – jih. Navštívili jsme vinařské
závody ve Starém Plzenci, kde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí z historie i současnosti podniku.
V další části jsme si prohlédli hasičské muzeum v Sedlci a zde také proběhla vlastní pracovní část
setkání. Bohužel, také tady nás postihla nepřízeň počasí, neboť bylo připraveno venkovní posezení.
Z našeho okresu se vypravilo 14 ZH, což je zatím nejnižší účast za dlouhá léta.
Všechny akce jsme zhodnotili na jednání našeho vedení. Do konce letošního roku ještě
navštívím setkání našich kolegů na okrese Domažlice a Plzeň – sever.
Určitě musím poděkovat všem, kdo nám v naší činnosti pomáhají a jakkoliv nás podporují a
věřím, že budeme dobře spolupracovat i nadále.
Václav Drha – vedoucí AZH Klatovy

ODBORNÁ PŘÍPRAVA JPO II, III a V
Žádáme velitele, zástupce a strojníky JPO II, III a V o dodržování termínů zkoušek odborné
způsobilosti. Veškeré informace ke zkouškám Vám podá nprap. Stanislav Polívka HZS OÚ Klatovy
tel. 950 311 165.

SOUTĚŽE V ROCE 2017
Závěrečný sraz hry Plamen se konal v Pačejově 21.5.2017, kterého se zúčastnilo 37 družstev
starších a 22 družstev mladších kolektivů SDH.

Závod požárnické všestrannosti se konal 21.10.2017 v Předslavi.
V krajském kole hry „Plamen“, které se konalo v Tachově, nás reprezentoval vítěz
závěrečného srazu „starší“ a to kolektiv Mladých hasičů z Bystřice nad Úhlavou. Po sečtení všech
disciplín obsadil tento kolektiv v celkovém hodnocení velice pěkné druhé místo. Krajské kolo hry
Plamen kategorie „mladší“ nás reprezentovalo družstvo SDH Bystřice nad Úhlavou, kde po sečtení
disciplín obsadilo v celkovém hodnocení velice pěkné třetí místo.
Okresní soutěž dorosteneckých kolektivů při okresním kole „Plamen“ se konala 14.5.2017
v Sušici, kde proběhla soutěž jednotlivců, které se zúčastnilo 12 dorostenců a 25 dorostenek ve třech
kategoriích.
Krajské kolo dorostu se konalo 17.6.2017 v Klatovech, kde jsme měli zástupce jednotlivců
dorostenců, dorostenek ve všech kategoriích a to z SDH Bystřice, Malechov, Klenová, Dešenice,
Štěpánovice, Tupadly, Luby a Dlažov. Na MČR dorostu ve Zlíně se Lucie Tůmová z Malechova
umístila na druhém místě ve své kategorii, Natálie Presslová z Klenové se umístila ve své
kategorii na 8 místě, Lucie Ledvinová z Dešenic se umístila ve své kategorii na třetím místě.
Všem reprezentantům v kraji a na MČR

děkujeme za vzornou reprezentaci.
Okrskové soutěže – I. kola – byla provedena ve všech 31 okrscích.
Celkem se zúčastnilo: 232 družstev z 212 Sborů dobrovolných hasičů.
Okrskových soutěží se také zúčastnila družstva žen v počtu 51 družstev a Mladých hasičů 28
družstev.
Do vyřazovacích kol postupovala tři družstva z okrsku. Celkem mělo být ve čtyřech
soutěžích 93 družstev. Zúčastnilo se 58 družstev. Neúčast 34 družstev je opravdu velká, neboť se
jednalo o postup do okresní soutěže.
Vyřazovací soutěž žen se konala 3.6.2017 v Nýrsku. V I. věkové skupině se zúčastnilo 16
družstev, ve II. věkové skupině 9 družstev. Do okresní soutěže postupovalo 8 družstev z II. věkové
skupiny, z I. věkové skupiny postupovalo 10 družstev.
Okresní soutěž se konala 25.6.2017 v Čejkovech za účasti 18 družstev mužů a 18 družstev žen.
Požární sport II. kolo se konalo 3.6.2017 v Nýrsku a zúčastnila se ho 3 družstva mužů a tři
družstva žen. Vítězové okresní soutěže v PS SDH Bystřice – muži a SDH Dlažov – ženy nás
reprezentovali v krajské soutěži v PS v Klatovech. Muži SDH Bystřice obsadili 3. místo a ženy SDH
Dlažov také 3. místo.

Za vzorné reprezentování v krajské soutěži děkujeme.
Pohárové, memoriálové a pouťové soutěže se konaly na 31 místech, za účasti 95 družstev
mužů, 35 družstev žen a 65 družstev Mladých hasičů.
Pošumavské hasičské ligy se zúčastnilo celkem 271 družstev mužů a žen. Vyhodnocení
Pošumavské hasičské ligy se konalo 6. října 2017 v restauraci u Hošků ve Vrhavči.
UPOZORNĚNÍ !!!
Všechny soutěže konané v rámci okresu musejí být zařazeny v kalendáři soutěží na příslušný rok.
Termín je nutné nahlásit na OSH nejméně měsíc před konáním soutěže. Po soutěži je nutné v co
nejkratší době odevzdat startovní listinu a přihlášky na OSH. V žádosti musí být uveden název
SDH, místo konání, termín, hodina, o jakou soutěž se jedná, zda klasika, požární sport nebo vlastní
pravidla, kontaktní osoba – adresa, telefon. Do kalendáře soutěží se nebudou zařazovat noční
soutěže, tzn. nebudou pojištěny.

ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNOSTÍ – hasič, strojník, preventista
Přes zimní období je vhodná doba k získávání odbornosti HASIČ III – II stupně, strojník a
preventista. Je to velká pomoc velitelům JPO, kteří za odbornou přípravu zodpovídají obcím. Jako
doposud, každý uchazeč se bude připravovat samostatně, nebo v rámci okrsků. Testové otázky je
možno si vytisknout na www.dh.cz. Zkoušky jsou formou testu a ústní zkoušky.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Na jednání OKRR konaném dne 11. října 2017 bylo mimo jiné posuzováno čerpání rozpočtu
za období od 1. ledna do 30. září 2017. K tomuto datu je čerpání následující. Na příjmových
kapitolách je na rozpočtovaných 1 059 200 Kč dosaženo částky 999 329,67 Kč, což činí plnění na
94,34 %. Na výdajových kapitolách bylo rozpočtováno 1 059 200 Kč a k datu 30.9.2017 je
vyčerpáno 760 898,70 Kč, což je 71,83 %. Ze získaných státních dotací z Min. školství, mládeže a
tělovýchovy a Min. vnitra ve výši 230 512 Kč bylo k výše uvedenému dni čerpáno 146 360 Kč, tj.
čerpání na 63,49 %. Z dotací Plzeňského kraje ve výši 717 100 Kč bylo vyčerpáno 701 638 Kč, tj.
čerpání na 97,84 %.
Pozornost byla také věnována návrhu rozpočtu OSH Klatovy na rok 2018. Návrh rozpočtu je
připraven jako vyrovnaný ve výši 1 084 200 Kč.
Okresní kontrolní a revizní rada na svém zasedání konstatovala, že je předpoklad dosáhnout
kladného výsledku v hospodaření letošního roku. Hospodaření okresního sdružení bude věnována
pozornost i v závěru letošního roku.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDH
Stav členské základny k 18.10.2017 – 10 595
Počet registrovaných Sborů dobrovolných hasičů k 18.10.2017 na OSH Klatovy je 234, jeden sbor
ukončil činnost z důvodu nezaregistrování se u Městského soudu Praha, jedná se o SDH Petrovičky,
okrsek Předslav.

ALMANACH
Almanach je možné zakoupit na Okresním sdružení hasičů v Klatovech, cena výtisku byla
snížena na 150 Kč. Okresní sdružení hasičů Klatovy doporučuje sborům, věnovat Almanach
členům při významném výročí s věnováním.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OSH
Závěrem tohoto Zpravodaje bych Vám všem chtěl poděkovat za dosavadní celoroční
práci, zejména všem členům Sborů dobrovolných hasičů, výborům, členům odborných rad,
OKRR, VV OSH, okrskovým funkcionářům, vedoucím kolektivů Mladých hasičů a dorostu.
Poděkování patří i všem soutěžním družstvům, pořadatelům soutěží a rozhodčím.
Vážené hasičky, hasiči, přeji Vám i vašim rodinám do nastávajícího roku hodně
úspěchů, osobní pohody a hlavně pevné zdraví.
Josef Veith
starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy

