Shromáždění starostů OSH Přibyslav 23.10.2016
V sobotu 23.října se uskutečnilo v Přibyslavi podzimní shromáždění starostů OSH ČMS.
V současné době je evidováno 372 550 členů SH ČMS. Z tohoto počtu je68 tisíc dětí do 18 let.
Pár informací ze zprávy starosty SH ČMS Ing. Richtra.
V sobotu 30.4. se uskutečnila 21. Hasičská pouť na Svatém Hostýně. Na Hostýně se sešlo několik
tisíc hasičů, bylo registrováno 127 sborů a 115 hist. praporů. Mezi poutníky byli i hasiči ze Slovenska,
Chorvatska a Polska.
4.5. proběhl na Pražském hradě Den českého hasičstva za účasti premiéra, předsedy senátu
Parlamentu ČR, ministra vnitra ČR a řady významných hostí. Součásti oslav byl slib 250 nových
profesionálních hasičů.
V závěru dne byla celebrována kardinálem Dominikem Dukou hasičská mše za živé i mrtvé hasiče
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
14.6. se sešlo mimořádně Vedení SH ČMS. Důvodem mimořádného jednání byla návštěva předsedy
vlády v Hasičském domě, šlo o první návštěvu českého premiéra v Hasičském domě. Premiéra
doprovázel ministr vnitra Milan Chovanec a generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba.
Hlavním bodem jednání bylo projednání materiálu pod názvem Řešení některých oblastí u JSDHO a
spolků působících na úseku požární ochrany, který o několik dnů dříve schválila česká vláda. Na
základě vládních a resortních rozhodnutí již byl zahájen systém investičních dotací pro všechny
kategorie jednotek dobrovolných hasičů obcí, včetně dříve opomíjených JPO V, na pořízení
dopravních automobilů a rekonstrukce starých nebo výstavbu nových hasičských zbrojnic. Vláda dále
hledá řešení možnosti převodu majetku sborům dobrovolných hasičů, výhod pro zaměstnavatele,
kteří ochotně uvolňují členy jednotek k zásahům, zpřesnění činnosti dobrovolných jednotek obce
(jejich členů) v obecném zájmu, finanční prostředky pro krytí nákladů spojených s činností spolků
působících ve prospěch integrovaného záchranného systému, hasičský sport, pojištění členů
jednotek obcí a státní neinvestiční dotace.
28.června zasedala komise pro vyhodnocení dotací JSDHO na rok2017. Komise projednala a
vyhodnotila návrhy schválené jednotlivými HZS krajů. Byly schváleny prostředky na stavbu 15
zbrojnic a na rekonstrukci 22 hasičských zbrojnic. Na CAS obdrží příspěvky 34 obcí, na rekonstrukce
CAS 5 obcí a na dopravní automobily jsou dotace pro 379 obcí.
Z jednání komise vzešel požadavek rozšířit využití dotací JSDHO na obnovu hasičských nádrží.
Apel na znovuoživení hasičských nádrží souvisí s aktuální potřebou současnosti – zadržovat vodu
v krajině v období sucha a s tím související rezerva uživatelské vody při hašení požárů.
16. – 17. června se uskutečnilo v Přibyslavi zasedání Sdružení sportovních svazů ČR jehož je naše
sdružení členem.
V termínu 1. – 5.července proběhlo v Českých Budějovicích Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu.
Od 17. do 20.srpna se konalo v Ostravě VII. MS v PS dorostenců, III. MS dorostenek, XII. MS mužů
a III. MS žen požárním sportu. Akce zúčastnilo 400 závodníků z 16 států. Naše reprezentace získala
2 tituly mistrů světa, 7 stříbrných a sedm bronzových medailí.
Ve dnech 19. až 26.srpna se uskutečnila VIII. propagační jízda, která propojila České Budějovice a
Brno. Právě v Brně se ve dnech 26. – 28. Srpna uskutečnilo společné mistrovství republiky
v požárním sportu. Poprvé se předvedly v disciplině výstup na věž dorostenky a dorostenci.
Tentokrát byla věž umístěna na velmi atraktivním místě a to na náměstí Svobody. Ostatní disciplíny
proběhly v areálu Pod Palackého vrchem. Během mistrovství padl i jeden národní rekord, kdy v běhu
na 100m s překážkami, Šárka Jiroušková z SDH Poniklá prolomila šestnáctivteřinovou hranici časem
15,97 s. Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil mimo jiné i předseda vlády.
CTIF – v letošním roce proběhl první ročník Ligy v klasických disciplínách CTIF. Do ligy byly
zařazeny čtyři závody.
18.září proběhla v Litomyšli kvalifikace mladých hasičů na XXI. mezinárodní soutěž v disciplínách
CTIF. Na tuto soutěž se klasifikovala čtyři družstva.
Kvalifikační soutěží dospělých se stalo mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF,které proběhlo
24.9. ve Dvoře Králové nad Labem. Na XVI.mezinárodní soutěž CTIF do Vilachu se probojovalo
celkem 13 družstev.
TFA – II.mistrovství TFA se uskutečnilo 1.října ve Štramberku za účasti 64 závodníků.

Krátká informace k činnosti HVP, a.s.
Zisk z roku 2015 cca 9 mil. byl použit na krytí ztrát z předešlých let.
Půjčka od Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR ve výši 12 mil. Kč na částečnou úhradu úvěru
SH ČMS u UniCredit Bank
Členská evidence
-nová číselná řada
Xxx … … kraj, okres
… xxx … sbor
… … xxx číslo člena
Nový členský průkaz (velikost kreditní karta)
Plastová – výrobu zajišťuje Kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH. Tato forma členského
průkazu může na žádost OSH obsahovat symbol EYCA (pouze pro členy do 30 let). Na tomto typu
členského průkazu musí být vždy fotografie člena. Platnost symbolu EYCA je jen 4 roky.
MH, sportovci atd.
Papírová – výrobu zajišťuje OSH buď jako dočasnou (po dobu výroby plastové) nebo jako trvalou. Na
tomto průkazu nemusí být fotografie člena.
Výměna členských průkazů bude zahájena 1.1.2017 a ukončena 31.12.2018
Autoškola pro SDH 200 žádostí 12 volných míst
Změna výstrojní řád - lodička

