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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OSH
Vážené hasičky, vážení hasiči,
než se opět začteme do Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za
práci v roce 2018. Dovolte, abych Vám poděkoval za provedení Výročních
valných hromad Sborů a okrsků.
Výsledky, kterých naše Okresní sdružení dosahuje, svědčí o dobré práci
našich sborů dobrovolných hasičů.
Letošní rok bude velmi náročný na všechny úkoly, které nás čekají.
Věřím, že proběhnou kvalitně všechny soutěže, které budou v letošním roce.
Sborům dobrovolných hasičů, které budou letos pořádat oslavy, přeji,
aby se jim vše podařilo.
Hasičkám, hasičům a všem kamarádům přeji hodně zdraví, osobní
pohody a hlavně, aby nám vydržela dobrá spolupráce a veselá mysl.
Upozornění a informace pro Sbory dobrovolných hasičů
Návrhy na vyznamenání: VV OSH Klatovy bylo rozhodnuto, že se budou
podávat třikrát do roka a to v měsících: leden, květen, srpen a vyšší návrhy na
vyznamenání podávat nejméně 6 měsíců před udělením (krajská a SH ČMS).
Od 1.1.2014 vešel v platnost nový Statut vyznamenání, kde pro udělení medaile
Za příkladnou práci musí být navržený 10 let členem SH ČMS, starší 28 let a pět let od
udělení Čestného uznání OSH. Titul Zasloužilý hasič může být udělen při dosažení věku
65 let, 40 let členem SH ČMS a aktivně pracovat na všech úrovních. Nový Statut
vyznamenání naleznete na stránkách www.dh.cz.
Žádáme sbory, které budou v letošním roce pořádat oslavy, aby včas nahlásily
datum konání. E-mail: osh.klatovy@centrum.cz
Sborům dobrovolných hasičů dáváme na vědomí, že je možnost zapůjčit:
vysoušeče, ozvučení na hřiště a do sálů, 2 stany o velikosti 8x5m, 3 sady stolů s lavicemi,
to vše za symbolický poplatek pokud to není na hasičskou akci.
Okresní sdružení hasičů Klatovy děkuje SDH Klenová, za zazimování časomíry
Ford Tranzit. Též děkujeme za obsluhu časomíry při soutěžích SDH Štěpánovice a
Spůle.

Upozorňujeme na konání zkoušek preventistů II. a III. a to:
26.4.2019 od 18.00 hod. na SDH Sušice
3.5.2019 od 18.00 hod. na SDH Klatovy
Žádáme preventisty, kteří již vlastní průkaz preventisty, aby ho vzali s sebou.

Oslavy sv. Floriána
Oslavy se budou konat 4.května 2019 v Milínově, presence sborů od 13.00 hod. a
od 14.00 hodin zahájení oslav, společně s oslavou 120. výročí založení sboru. Kontakt:
tel. paní Jiřina Janečková, 604 444 198, email: janeckova.jirina@centrum.cz do 20.4.2019.

Ústroj při oslavách
Výkonný výbor na svém zasedání 20.2.2019 rozhodl o ústroji při oslavách a smutečních
rozloučeních pro praporečníky a členy stráže:
černé polobotky, bílý opasek, bílé rukavice a brigadýrku (ne lodičku)

XIX. Okresní hasičský ples – 2.3.2019
Děkujeme všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, především SDH Rabí a
komisi pro ples.
Dále děkujeme všem našim členům, Sborům dobrovolných hasičů, okrskům,
podnikatelům, podnikům, Obecním úřadům, Městským úřadům, Zemědělským podnikům,
občanům, sponzorům a dárcům, kteří se podíleli jak materiálně, tak finančně na zabezpečení
„Štěstí“. Čistý zisk bude uveden ve Zpravodaji č. 2/2019 po zaplacení všech pohledávek.

Aktiv zasloužilých hasičů
Vedení se v letošním roce sešlo 16.ledna. Mimo jiné jsme zhodnotili naši práci v roce
2018. Bylo konstatováno, že jsme sami organizovali nebo se podíleli na přípravě nebo
průběhu 17 akcí. V další části jednání jsme naplánovali naši činnost na letošní rok.
Rozhodující bude příprava setkání Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje. Byl stanoven termín
konání na 5.září. Zatím máme částečně připraven program. Naše hosty pozveme na prohlídku
Muzea Šimona Adlera a kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě. Vlastní pracovní část bude
v penzionu „U Luhanů“ v Petrovicích u Sušice.
Naší nejbližší akcí bude setkání aktivu našeho okresu, které bude 25.dubna již tradičně
v hotelu Rozvoj v Klatovech. Na to budou pozváni všichni naši členové. Těch máme
v současné době 211 z 87 sborů a z 26 okrsků. V letošním roce máme 40 jubilantů, kterým
bude na tomto setkání předáno ocenění za jejich dlouholetou práci. Malou pozornost dostanou
také přítomné ženy. Já vás prosím o doručení pozvánek, které máte v materiálech, které jste
dostali. Při uvedeném setkání se začnou přijímat přihlášky na letošní zájezd. Jeho cílem bude
město Tábor. Prohlédneme si Muzeum husictví, Muzeum čokolády a marcipánu. Na našem
posledním loňském jednání ukončil na vlastní žádost práci v tomto orgánu pan Karel
Voráček. Je mojí povinností mu za dlouholetou aktivní práci poděkovat a popřát mu do
dalších roků hodně zdraví, štěstí a pohody. Na jeho místo nastoupila paní Věra Kratochvílová,
které přeji, aby se jí mezi námi líbilo .
Vážení přátelé
Blíží se období soutěží, oslav výročí a dalších akcí. Přeji Vám, aby se vše podařilo podle
vašich představ, včetně dobrých výsledků vašich soutěžních družstev.
Václav Drha – vedoucí aktivu.

Hlášení o činnosti SDH
Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 odevzdalo 217 sborů, neodevzdalo 17 SDH do
termínu. Počet SDH k 31.12.2018 - 234, okrsků 31, mladí hasiči - 1103 členů, hasiči – 9196
členů.

Placení členských příspěvků
Děkujeme všem Sborům dobrovolných hasičů za splnění základní povinnosti a to
zaplacení členských příspěvků. K 19.3.2019 neuhradil členské příspěvky SDH: Hnačov

Hasičské noviny
Již dlouhou dobu doporučujeme SDH odběr Hasičských novin, 112 a Alarm revue,
neboť to jsou jediné tiskoviny, ze kterých se dozvíte o dění v SH ČMS. Také se zde dozvíte o
dalších různých akcích, které jsou SDH pořádány.

Školení rozhodčích – Požární sport - obnova
25.dubna 2019 na SDH Klatovy od 18,00 hodin
Pozvánky nejdou – zajistí velitelé a starostové okrsků.

Hospodaření OSH v roce 2018
Okresní kontrolní a revizní rada v roce 2018 průběžně věnovala oblasti hospodaření
soustavnou pozornost. Na zasedání dne 16.1.2019 bylo provedeno zhodnocení výsledků
hospodaření OSH za rok 2018 – hospodaření skončilo s kladným výsledkem.
Na příjmových i výdajových kapitolách bylo rozpočtováno 1 084 200,- Kč, na příjmové
kapitole bylo dosaženo 1 141 069,48 Kč, což činí plnění na 105,24%. Výdaje za rok 2018
činily 964 272,60 Kč, což je 88,93%. Přidělené státní dotace z Ministerstva vnitra a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 220 058,- Kč vyčerpány ve výši
205 058,- Kč. Z Ministerstva vnitra vyčerpány v plné výši. Z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy nevyčerpány ve výši 15 tisíc z důvodu malého zájmu o volnočasové aktivity ve
sborech. Účelová dotace z Plzeňského kraje ve výši 696 000,- Kč vyčerpána na 100%, byla
především zaměřena na nákup nových překážek a vybavení pro soutěžící mládež. Předáno do
sborů, kde trvale pracují s mládeží a dorostem.
Pozornost byla dále věnována provedení inventur majetku a peněžních prostředků
OSH. Stav peněžních prostředků k 31.12.2018 – finanční hotovost v pokladně 6 056,-Kč, na
účtu u peněžního ústavu 544 583,15 Kč. Závady nezjištěny.

XXII. zimní setkání Mladých hasičů okresu Klatovy
V letošním roce se uskutečnilo již XXII. setkání MH ve sportovní hale Kašperské
Hory, pod záštitou starostky města Bohuslavy Bernardové. Setkání se zúčastnilo 40 družstev
ve starší kategorii, 24 družstev v mladší a 8 družstev přípravky. Toto setkání se pořádá
v zimním období, kdy se rada mládeže snaží pomoci vedoucím kolektivů vyplnit zimní čas
mezi soutěžemi. Setkání bylo hodnoceno jak vedoucími, tak i hosty velmi dobře. Poděkování
patří především SDH Kašperské Hory a radě mládeže OSH Klatovy.

Soutěže
Přihlášky a členské průkazy – velitel /vedoucí/ družstva předá členské průkazy
opatřené fotografií /bez fotografie bude brán členský průkaz jako neplatný/ pověřenému
rozhodčímu disciplíny ke kontrole. Občanský průkaz nenahrazuje průkaz členský. Pokud
nepředloží celé soutěžní družstvo průkazy, nebude připuštěno k soutěži.
Řádně vyplněné a orazítkované přihlášky odevzdá velitel /vedoucí/ družstva při
nástupu na disciplínu zástupci velitele disciplíny.
Při soutěži družstvo nastoupí na startovní čáru a velitel podá hlášení rozhodčímu
disciplíny.
Každý okrsek obdrží 27.3.2019 příspěvek ve výši 2 000,- Kč na zajištění soutěže, a
to především na nákup pohárů a diplomů pro muže, ženy, děti a nejpozději do
25.5.2019, okrskový starosta odevzdá na OSH Klatovy fakturu nebo doklad, kam
finanční částku investoval. Na faktuře bude uvedeno, Sdružení hasičů ČMS číslo okrsku
např. č. 17 Běšiny, Vídeňská 9, 339 01 Klatovy, upozorňuji Vás, že na dokladu nebude
v žádném případě SDH !!!
Do 25. dubna 2019 nahlásit termín konání okrskové soutěže. Po ukončení okrskových
soutěží odevzdáte na SH ČMS OSH Klatovy řádně vyplněné přihlášky a startovní listinu.
Pošumavská hasičská liga v roce 2019 má jedenáct kol a bude započteno do
celkového vyhodnocení 10 soutěží.
Startovné na PHL maximálně 200,- Kč, pořádající SDH z toho odvede za každé
soutěžní družstvo 50,- Kč na OSH Klatovy na zajištění provozu časomíry a vyhodnocení
PHL.

