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VALNÉ HROMADY 2019 - 2020
Valné hromady sborů se budou konat na našem okrese od listopadu 2019 a ukončeny musí
být do 19. ledna 2020. Sbory dobrovolných hasičů převezmou materiály k VH na schůzích okrsků,
které musí být provedeny od zasedání v hotelu Rozvoj Klatovy nejpozději do 3.11.2019,
starostové nebo velitelé okrsků okamžitě odevzdají na OSH Klatovy přehled konání valných
hromad.
Tiskopisy - Hlášení o činnosti, Registrační list MH SDH, zprávu o valné hromadě
sboru, Příloha k registračnímu listu sboru ve třech originálních provedeních, Registrační list
sportovního oddílu SDH, pokud bude změna statutárního zástupce (starosta SDH) musí být
vyplněn souhlas se zápisem do spolkového rejstříku, prohlášení statutárního zástupce a Výpis
z usnesení valné hromady sboru, odevzdejte ihned po valné hromadě delegátovi nebo
starostovi okrsku.
Veškeré materiály z valných hromad sborů odevzdají starostové okrsků na OSH
nejpozději do 24.1.2020.
Valné hromady okrsků budou ukončeny do 9. února 2020. Materiály z VH okrsků
odevzdají starostové nejpozději do 12.2.2020.
Volební obvody - proběhnou do 20.2.2020, materiály k volbám si vyzvedne zástupce
obvodu na OSH Klatovy.
Do 24.2.2020 předat materiály ze všech volebních obvodů na OSH.
Shromáždění delegátů sborů se bude konat 14.března 2020 od 9,00 hodin v KD
Hlavňovice.
Na každou valnou hromadu bude okrsek delegovat svého zástupce a je vhodné pozvat i členy
vyšších orgánů. Valných hromad se budou účastnit rovněž členové Výkonného výboru, Odborných
rad a Okresní kontrolní revizní rady.
V případě, že dojde ke změně termínu konání valné hromady, je nutné informovat
starostu okrsku a Okresní sdružení hasičů Klatovy.

INFORMACE PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z jednání přípravné komise pro volby OSH Klatovy vzešly tyto návrhy
1) OSH bude rozděleno na 8 volebních obvodů, které budou navrhovat a volit jednotlivé
kandidáty.
Na Shromáždění delegátů sborů okresu Klatovy zvolit v tajném hlasování:
- starostu OSH z neomezeného počtu kandidátů
- 4 náměstky starosty – každý volební obvod navrhne maximálně 2 kandidáty
- členy OKRR – z každého volebního obvodu 1 člena/ku. Na Shromáždění delegátů se
bude volit 7 členů a z těch volí předsedu OKRR.
- Výkonný výbor – každý volební obvod si navrhne 2 členy/ky a na Shromáždění delegátů
budou an blok zvoleny aklamací.
2) Na jednání každého volebního obvodu, který proběhne nejpozději do 20.2.2020 zvolí:
- do odborné rady represe a soutěží, nejlépe velitele JPO 2,3 – 2 členy
- do odborné rady žen – 2 členky
- do odborné rady prevence – 1 člena/ku
- do odborné rady mládeže – 1 člena/ku, 8 členů/ek, bude dovoleno na školení vedoucích
MH a Dorostu
- do odborné rady ochrany obyvatel – 1 člena
Navrhne:
- 2 členy/ky do Výkonného výboru
- 1 člena/ku do OKRR
3) Návrhy kandidátů do vyšších orgánů:
- o návrzích kandidátů do odborných rad KSH budou rozhodovat OR OSH

-

každý volební obvod navrhne jednoho kandidáta na delegáta na shromáždění
představitelů OSH v KSH z navržených kandidátů do výkonného výboru OSH, a doplní
se nově zvoleným starostou OSH, členem VV KSH a náměstkem OSH
- do VV KSH navrhnou volební obvody 1 člena
4) Delegáty na Shromáždění delegátů KSH budou volit delegáti Shromáždění delegátů OSH –
zvolí 11 členů včetně 1 člena VV KSH. Volba proběhne aklamací.
5) 8 delegátů na sjezd SH ČMS, bude navrženo současným VV OSH a budou zvoleni aklamací
na Shromáždění delegátů okresu Klatovy, plus dva náhradníci.
6) Každý sbor navrhne 1 delegáta na Shromáždění delegátů okresu Klatovy, a dále 1 ženu, kde
je v evidenci 10 a více žen.
7) Právo nosit funkční označení – funkcionář VV,OKRR a OR, kteří končí v jednotlivých
funkcích, pracovali po 2 volební období a dosáhli věku 60 let, se stanou Čestnými
funkcionáři s právem nosit stejnokroj s posledním funkčním označením. Titul uděluje
příslušný orgán udělením diplomu.
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!!! Dodržujte
statut vyznamenání, nejsou povoleny vyjímky. Statut je možno si vytisknout na stránkách
www.dh.cz
E-mail: osh.klatovy@centrum.cz
Pro přihlašování členů dle GDPR nepoužívejte staré přihlášky, jsou nové, a to pro mladé
hasiče, tak i pro starší 18 let . Přihlášky členů se již nevrací k vám do sboru, ale zakládají se na OSH.
Mladý hasič po dovršení 18 let musí podepsat novou přihlášku.
Změna je též u návrhu na vyznamenání, kde nově musíte uvádět registrační číslo člena.
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, musí být odevzdán každý rok. Žádáme
dodržení termínu odevzdání na OSH Klatovy a to do 30.3.2020.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2020
Výkonný výbor hodnotil během roku zaplacení členských příspěvků za rok 2019 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 2020 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 2020 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 2020 a také odevzdat Registrační list MH a další materiál
z VH sboru.
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
Oslavy sv. Floriána se v letošním roce konaly ve Sboru dobrovolných hasičů Milínov, u
příležitosti 120. 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. Poděkování rovněž patří všem funkcionářům sboru, okrsku, VV, OR,
OKRR a SDH s prapory za účast.
V současné době je evidováno 59 historických a 12 čestných praporů.
Na oslavy sv. Floriána nebo okresní oslavy není zatím nikdo přihlášen.
Žádáme sbory, kde v roce 2020 mají výročí sboru, o zvážení, zda by uspořádaly oslavy sv.
Floriána, nebo okresní oslavy.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORŮ V ROCE 2020
145 let - Hartmanice, Janovice, Plánice, Strážov
135 let – Rabí
130 let – Čachrov, Hrádek u Sušice, Komušín, Nezamyslice, Ondřejovice
125 let – Dlažov, Chlistov, Ostřetice
120 let – Bolešiny, Hradešice, Zborovy
115 let – Malonice, Petrovice u Sušice, Plichtice, Radkovice, Slatina, Viteň
110 let - Drslavice
105 let – Bernartice
100 let – Velešice
90 let - Kovčín, Milčice, Mlázovy, Mlýnec
75 let – Bystřice nad Úhlavou, Chudenín, Nýrsko, Skelná Huť, Železná Ruda
70 let – Kamýk, Otín
65 let – Odolenov
60 let – Horažďovická Lhota, Pích

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.

XX. OKRESNÍ PLES SH ČMS
XX. Okresní hasičský ples se bude konat 29.února 2020 v kulturním domě Svrčovec.
K tanci a poslechu bude hrát taneční soubor „BK BAND“ pod vedením pana Václava Kubice.
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
Svrčovec.
Vstupenky se budou prodávat na Okresním sdružení hasičů Klatovy od 15. ledna 2020–
cena vstupenky s místenkou 130 Kč.
Z XIX. okresního plesu SH ČMS, který se konal 2. března 2019 v kulturním domě Rabí, byl
čistý zisk po zaplacení všech pohledávek 49 821,- Kč.

AKTIV „ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ“
Jak bylo uvedeno v minulém Zpravodaji, hostili jsme 5.září nositele titulu Zasloužilý hasič
z Plzeňského kraje. Celý den probíhal podle naplánovaného programu. Jak kostel sv. Vintíře, tak
Muzeum Dr. Šimona Adlera se dostalo velkého uznání a obdivu účastníků. V muzeu probíhal závěr

rekonstrukce objektu, ale i tak byla prohlídka velice zajímavá, a průvodkyně se svým výkladem i
vystupováním získala náš velký obdiv. V kostele nás svým výkladem zcela uchvátila autorka
skleněné výzdoby paní Tesařová, která byla velice potěšena, že mohla svojí práci prezentovat právě
hasičům, kterých si velice váží. V Petrovicích pro nás připravili ukázku svojí techniky hasiči z SDH
Sušice. Pro účastníky jsme připravili malou výstavu historických materiálů. Vystoupení kapely
OBŠUKA a společné fotografování. Poděkování určitě patří všem, kdo se na přípravě a průběhu této
poměrně náročné akce podíleli.
Na zájezd do Tábora nás vyrazilo 29.srpna 35Podívali jsme se do Muzea čokolády, kde nás
čekala velice zajímavá a voňavá prohlídka. Každý měl možnost ochutnat různé čokolády a
obdivovat nimravou ruční práci při výrobě překrásných originálních výrobků.
Další zastávkou bylo Muzeum husitského hnutí. Toto je velice precizně a poutavě sestavená
expozice, která přibližuje nejen dobu husitskou, ale i to co jí předcházelo a co následovalo po ní.
Volno po prohlídkách využil každý podle svého. Při návratu jsme si udělali zastávku u
Podolského mostu, který býval v nedávné minulosti cílem řady výletů a dodnes je ukázkou
šikovnosti našich projektantů a dělníků.
Protože jsme na prahu konání VH, přeji Vám, aby se zdařily podle vašich představ. Protože
to budou jednání s volbami, přeji nám všem šťastnou ruku při výběru kandidátů do funkcích ve
sborech i ve vyšších orgánech, aby se práce hasičů na okrese Klatovy udržela minimálně na
současné úrovni.
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 2019
Závěrečný sraz hry Plamen se konal v Malém Boru 18.5.2019, kterého se zúčastnilo 29
družstev starších a 18 družstev mladších.
Závod požárnické všestrannosti se konal 19.10.2019 v Žihobcích.
V krajském kole hry „Plamen“, které se konalo v Domažlicích, 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 pěkné páté místo.
Okresní soutěž dorosteneckých kolektivů při okresním kole „Plamen“ se konala 5.5.2019
v Sušici, kde proběhla soutěž jednotlivců, které se zúčastnilo 16 dorostenců a 15 dorostenek ve třech
kategoriích.
Krajské kolo dorostu se konalo 23.6.201 v Plzni, kde jsme měli zástupce jednotlivců
dorostenců, dorostenek ve všech kategoriích a to z SDH Bystřice, Malechov, Klenová, Dešenice,
Štěpánovice, Tupadly, Horažďovice a Dlažov. MČR dorostu se konalo ve Svitavách, kde Iva
Babková z Bystřice obsadila prvé místo ve své kategorii, Natálie Presslová z Klenové se
umístila ve své kategorii na prvém místě, Lucie Ledvinová z Dešenic se umístila ve své
kategorii na druhém místě a Jakub Hájek z Bystřice se umístil na třináctém místě ve své
kategorii.
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 215 Sborů dobrovolných hasičů.
Okrskových soutěží se také zúčastnila družstva žen v počtu 53 družstev a Mladých hasičů 32
družstev.

Do vyřazovacích kol postupovala tři družstva z okrsku. Celkem mělo být ve čtyřech
soutěžích 93 družstev. Zúčastnilo se 53 družstev. Neúčast 40 družstev je opravdu velká, neboť se
jednalo o postup do okresní soutěže.
Vyřazovací soutěž žen se konala 1.6.2019 v Bystřici V I. věkové skupině se zúčastnilo 11
družstev, ve II. věkové skupině 13 družstev. Do okresní soutěže postupovalo 7 družstev z II. věkové
skupiny, z I. věkové skupiny postupovalo 9 družstev.
Okresní soutěž se konala 15.6.2019 v Čejkovech, za účasti 19 družstev mužů a 16 družstev žen.
Požární sport II. kolo se konalo 1.6.2019 v Bystřici, zúčastnila se 4 družstva mužů a jedno
družstvo žen. Vítězové okresní soutěže v PS SDH Štěpánovice, kteří postup podstoupili SDH
Malechov – muži a SDH Bystřice – ženy, nás reprezentovali v krajské soutěži v PS v Plzni, a to
22.6.2019. Muži SDH Malechov obsadili 3. místo a ženy SDH Bystřice 4. místo.

Za vzorné reprezentování v krajské soutěži děkujeme.
Pohárové, memoriálové a pouťové soutěže se konaly na 28 místech, za účasti 74 družstev
mužů, 36 družstev žen a 66 družstev Mladých hasičů.
Pošumavské hasičské ligy se zúčastnilo celkem 177 družstev mužů a žen. Vyhodnocení
Pošumavské hasičské ligy se konalo 11. října 2019 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 9. října 2019 bylo mimo jiné posuzováno čerpání rozpočtu
za období od 1. ledna do 30. září 2019. K tomuto datu je čerpání následující. Na příjmových
kapitolách je na rozpočtovaných 1 113 100,- Kč, je dosaženo částky 959 120,89 Kč, což činí plnění
86,16% Na výdajových kapitolách bylo rozpočtováno 1 113 100,- Kč a k datu 30.9.2019 je
vyčerpáno 782 055,40 Kč, což je 70,25 %. Ze získaných státních dotací z Min. školství, mládeže a
tělovýchovy a Min. vnitra ve výši 246 743,- Kč bylo k výše uvedenému dni čerpáno 101 696,- Kč,
tj. čerpání na 41,21 %. Z dotací Plzeňského kraje ve výši 654 000,- Kč bylo vyčerpáno 631 248,Kč, tj. čerpání na 96,52%.
Pozornost byla také věnována návrhu rozpočtu OSH Klatovy na rok 2020. Návrh rozpočtu je
připravený jako vyrovnaný ve výši 1 210 100,- 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 18.10.2019– 10 565 členů
Počet registrovaných Sborů dobrovolných hasičů k 18.10.2019 na OSH Klatovy je 234

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.
Valné hromady sborů a okrsků budou probíhat s volbami, přeji Vám všem šťastnou
ruku při výběru kandidátů jak ve sborech i ve vyšších orgánech, aby se práce hasičů udržela
na dobré úrovni.
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

