Zápis ze shromáždění delegátů SDH okresu Semily
26.9.2020 Košťálov – areál „Pod Kozlovem“
Program:
1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti Okresního sdružení hasičů
4. Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady
5. Zaměření činnosti OSH na nastávající období
6. Diskuze k nadcházejícím volbám
7. Volby
8. Diskuze
9. Návrh usnesení a jeho schválení
10. Závěr
Shromáždění bylo zahájeno českou státní hymnou.
Úvodní příspěvek přednesl starosta místního SDH Košťálov br. Jaroslav Rosenberg, který
přivítal všechny přítomné delegáty a hosty. Vzhledem k nastalé situaci ohledně COVID-19 se
muselo dnešní jednání přesunout sem do areálu, který splňuje podmínky. Dále přednesl
slavností přípitek, z něhož si delegáti a hosté měli možnost odnést na památku speciálně
připravené skleničky.
Následně předal starosta OSH Arnošt Černý br. Rosenbergovi poděkování místnímu sboru za
uspořádání tohoto shromáždění.
Shromáždění řídil br. Ladislav Jiřička. Ten nejprve přivítal všechny přítomné delegáty a
hosty. Zejména pak hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, starostu obce Košťálov Milana
Havlíka, starostku KSH Libereckého kraje ss. Renátu Šimíkovou, starostku OSH Jablonec n.
N. a členku ústředí SH ČMS ss. Jiřinu Brychcí, náměstka starosty OSH Liberec br. Vladimíra
Maxu, náměstka starosty OSH Česká Lípa br. Miroslava Štěpána, velitele stanice HZS Semily
majora Ing. Adama Vondru a redaktorku hasičský novin Věru Nutilovou. Rovněž také přivítal
zasloužilé hasiče a zástupce obcí.
Minutou ticha vzpomenuto na hasiče, kteří již ukončili svou životní pouť.
Zapisovatelem jednání byl určen br. Tomáš Urbánek z Libštátu.
Br. Otmar seznámil přítomné s informací mandátové komise, že shromáždění je přítomno 103
delegátů ze 131 pozvaných. Shromáždění je tak usnášení schopné.
Br. Jiřička přednesl návrh programu jednání, který byl vzápětí schválen.
Následovala volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise, aby
tyto mohly začít pracovat.
Pracovní předsednictvo: br. Černý, br. Jiřička, br. Bachtík, br. Tomeš, br. Rosenberg,
br. Miksánek, ses. Slavíková, br. Havlík
Mandátová komise: br. Štěpánek, br. Mlejnek, br. Vejnar, br. Medek, br. Šalda
Volební komise: br. Otmar, br. Drešer, br. Čermák, br. Hanousek, br. Švejda
Návrhová komise: br. Louda, br. Hýbl, br. Matyáš

Před dalším bodem jednání vystoupil se svým příspěvkem hejtman Libereckého kraje Martin
Půta. Poděkoval všem hasičům za jejich záslužnou činnost, a to nejen za zásahy jednotek, ale
i za spolkovou činnost jednotlivých sborů, tedy kulturní a sportovní.
Starosta OSH br. Černý přednesl zprávu o činnosti OSH za uplynulé období 2015-2020.
Hovořil o stavu členské základny, která v současné době čítá 109 SDH, ve kterých je 6950
členů a z nich 1067 MH. Dále vzpomněl, jak v roce 2015 bylo provedena výměna členských
průkazů. V roce 2016 pak dostala kancelář OSH výpověď z pronajatých prostor a bylo nutné
hledat nové. Ty se nakonec po všech složitostech podařily najít ve firmě SILO Semily. V roce
2017 ohlásil odchod do předčasného důchodu dlouholetý pracovník kanceláře br. Mlejnek.
Proto bylo vypsáno výběrové řízení, ze 6 uchazečů byla vybrána ses. Kateřina Slavíková
z Rokytnice n. J.
Dále ve svém projevu zmínil činnost výkonného výboru a odborných rad. V radě mládeže
došlo ke změně, kdy ses. Hanu Jónovou pro rodičovské radosti a starosti nahradila ses.
Kateřina Malá.
Odborná rada velitelů byla během posledního období přejmenována na odbornou radu
represe. V jejím čele stál až do dnešních voleb br. Jiří Mašek. Ze zdravotních důvodů již dále
nebude kandidovat a dnes by se měl novým předsedou po schválení stát br. Robert Nesvadba.
Rada prevence pod vedením br. Jaroslava Houžvičky co do činnosti tolik vidět nebyla, na
starosti má zejména pořádání okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí.
Rada kontrolní a revizní pracovala pod svým předsedou br. Miloslavem Miksánkem velice
dobře, veškeré kontroly účetnictví kanceláře či inventarizace majetku byla vždy v pořádku, za
to zaslouží pochvalu br. Milan Mlejnek i následně ses. Kateřina Slavíková.
Všem vedoucím jednotlivých rad vyslovil starosta poděkování za jejich práci.
Dále pak poděkoval všem sponzorům hasičů našeho okresu, bez nichž by byla situace po
finanční stránce o poznání složitější.
Poté se ve zprávě starosta zmínil o našich zasloužilých hasičích pod vedením br. Pavla
Vejnara. Každý rok se uskuteční na různém místě v okrese jejich setkání, kam přijedou i
významní hosté a představitelé obcí. Tato tradice je hodnocena velice kladně. Br. Vejnar
rovněž inicioval vytvoření kroniky praporů SDH v našem okrese. Vše se podařilo zdárně
dotáhnout do konce a je k dispozici na webových stránkách OSH.
Výkonný výbor se scházel vždy 4x do roka, kdy řešil všechny současné problémy, schvaloval
vyznamenání. Starosta však také zmínil, že je škoda neúčasti zástupců z některých okrsků,
protože pak nejsou přenášeny důležité informace do daných okrsků a následně do sborů.
Další část zprávy o činnosti byla věnována hasičskému sportu. Co se týče přípravek, zde jde
spíše o ukázky práce s nejmenšími dětmi. Na okrese Semily jsou jen dva sbory, vedoucím
děkuje. Pro starší a mladší děti byla vytvořena soutěž Pohár o dráčka Soptíka, který postupně
přilákal k jednotlivým soutěžím v průměru až 60 družstev dětí. Svědčí to o zájmu této
soutěže. Bohužel stinnou stránkou je pak finanční náročnost pro OSH a nový výkonný výbor
by se tomu měl věnovat. Zároveň podzimní závody hasičské všestrannosti a jarní hra plamen
je z tohoto pohledu také náročná, účastní se jí na 800 účastníků (družstva, rozhodčí,
doprovod,..).
Požární sport pro dospělé patří v našem okrese ke špičce celého Libereckého kraje, potažmo
družstva bodují i na mistrovství republiky. Zejména jsou známy úspěchy žen z Poniklé, mužů
z Bozkova (poslední mistři ČR v požárním útoku). Někteří závodníci jako např. Šárka

Jiroušová z Poniklé jsou známi i jako mistryně světa, držitelka rekordu na 100 m překážek
(15,27s), 9x mistryně ČR. I další sbory jsou úspěšné na poli požárního sportu, a to v kategorii
dospělých nebo dětí, jako např. Jablonec n. J., Vilémov, Ploukonice, Košťálov,…
Poslední část věnoval Poháru OSH v požárním útoku, který vyhlašuje VV a následně je
v kompetenci ORR. Poděkoval všem organizátorům, díky nimž se může pohár každoročně
konat.
Samostatnou kategorií jsou rozhodčí. Br. Černý připomněl, že stále ubývající zejména mezi
staršími členy a mladších moc nepřibývá. Určitě bude v budoucnu nutno řešit. I jim náleží
obdiv a poděkování za činnost a vykonávání své funkce za každého počasí.
Ke konci své zprávy připomněl starosta sdružení obdržení čestného praporu OSH z rukou
krajské starostky ss. Renáty Šimíkové, nákup překážek pro pořádání okresního kola
v požárním sportu a také poslední úspěch v podobě dotace na nákup jednotné hasičské
stříkačky pro postupové soutěže v požárním sportu konaných v našem okrese.
Závěrem poděkoval za spolupráci a popřál všem především pevné zdraví v této nelehké době.
Jednání pokračovalo příspěvkem br. Tomeše, který přednesl hlavní návrhy na činnost OSH
v nadcházejícím období. Ve zkrácené podobě se jedná o následující body:
- vylepšovat jméno dobrovolných hasičů na veřejnosti
- zlepšovat kvalitu spolupráce s OÚ a MěÚ
- soustavnou prací napomáhat zapojení co možná nejvyššího počtu členů pro práci v SDH
- rozvíjet vzájemnou spolupráci s HZS
- neustálou a soustavnou prací s mládeží rozvíjet aktivitu mládeže a zabezpečovat si tak
postupné doplňování soutěžních a zásahových družstev včetně členů pro ostatní úseky
činnosti. Vytvářet podmínky pro odborný růst vedoucích mládeže.
- rozvíjet kulturní a společenskou činnost a napomáhat tak udržování místních tradic
- efektivně a cílevědomě využívat všechny získané finanční prostředky ve všech oblastech
působení
- součinnost s dlouholetými členy a zasloužilými funkcionáři
Dále vystoupil br. Miksánek se zprávou Kontrolní a revizní rady. Jednání rady 2-3x do roka,
probíhala namátková kontrola účetnictví a pokladní knihy, vždy v naprostém pořádku
(pochvala vedení kanceláře). Každoročně probíhá zkraje roku inventarizace majetku, i zde
v pořádku. V uplynulém volebním období se podařilo uspořádat v KC Golf v Semilech
školení hospodářů SDH. Přednesl také výsledky hospodaření za uplynulé roky, které mnohdy
vyzněli dobře i díky grantům. Na závěr své zprávy poděkoval všem členům Odborné
kontrolní a revizní rady.
Následovala diskuze k volbám starosty, náměstků starosty a předsedy Kontrolní a revizní
rady. Na starostu byli 2 kandidáti – br. Arnošt Černý a ses. Kateřina Slavíková. Na náměstky
starosty 8 kandidátů – bratři Bachtík, Doškař, Hýbl, Jiřička, Miksánek, Vaníček, Vytina a ses.
Šimůnková. Na předsedu KRR byli 2 kandidáti - br. Mlejnek a br. Soukup. Bylo stanoveno,
že každý z nominovaných může přednést projev v max délce 3 min. a to v abecedním pořadí.
Toho využili všichni kromě ses. Šimůnkové, která nebyla přítomna na shromáždění. Br.
Jiřička ve svém projevu využil možnosti vzdát se kandidatury a vysvětlil jeho důvody.

Poté již začala samotná volba, kterou řídil za volební komisi br. Otmar. Předeslal způsob
volby, která probíhala zaškrtnutím kandidátů na připravené listině a vhozením do volební
urny, jež tu byla pro tuto příležitost připravena. Zároveň během toho probíhala tajná volba
vedoucího aktivu zasloužilých hasičů mezi kandidáty br. Vejnarem a br. Pochopem.
Vzhledem k chladnému počasí, aby shromáždění nemuselo čekat na sčítání volebních hlasů a
jednání se tak natahovat, využil se čas diskuzními příspěvky:
ses. Šimíková (starostka KSH Libereckého kraje) poděkovala za pozvání na toto jednání,
popřála hodně zdraví v této složité době a vyslovila přání setkávat se hlavně při soutěžích a
jiných příjemných kulturních akcích.
ses. Brychcí (starostka OSH Jablonec n. N.) také poděkovala za pozvání na toto jednání,
poděkovala za práci ve všech činnostech hasičů. Dále pak vysvětlovala důvod žádosti o
činnosti hasičů v rámci COVID. Na závěr poprosila o podpoření nominace Ing. Němečkové
na starostku SH ČMS.
br. Maxa (nám. starosty OSH Liberec) také poděkoval za pozvání, poblahopřál novému
vedení a vyslovil přání dobré spolupráce i v budoucnu.
br. Štěpán ( náměstek starosty OSH Česká Lípa) poděkoval za dobrou spolupráci se
současným starostou Arnoštem Černým a popřál všem hasičům okresu Semily hodně úspěchů
v dalších letech.
Milan Havlík (starosta obce Košťálov) poděkoval všem za práci pro hasiče, a to nejen za
pomoc v rámci jednotek, ale i jako členové SDH. Hasiči jsou v každé obci důležitou součástí
zejména kulturního života. Přání hlavně hodně zdraví v této době.
br. Vejnar (předseda Zasloužilých hasičů) seznámil přítomné se stavem ZH, v současné době
na okrese Semily 13 mužů a jedna žena, v Libereckém kraji 47 ZH, z toho 5 žen. Každý rok je
v rámci okresu Semily uspořádáno setkání, kam jsou pozvaní mimo ZH a VV i hosté jako
hejtman libereckého kraje, funkcionáři z vedení KSH i okolních OSH a významní
představitelé obcí. Také se podařilo vytvoření kroniky praporů SDH v našem okrese. Vše se
podařilo zdárně dotáhnout do konce díky redaktorce Věře Nutilové, Jiřímu Hanouskovi a
starostovi OSH a je k dispozici na webových stránkách OSH.
br. Jiřička dlouze promluvil na téma „Neumíme to“. Poukazoval na chybějící informovanost o
hasičské činnosti, hasičském sportu oproti jiným odvětvím či činnostem v naší republice.
V TV vidíme pouze ve zprávách nehody a další tragédie, z ostatního jen výjimečně. Zatímco
ostatní mají i pravidelné rubriky. Většinou to jde od vyšších funkcionářů, kteří o to neměli
zájem a ti co měli, byli umlčeni. Dále ve svém projevu odkazoval na špatnou situaci
hospodaření sdružení s financemi a s naším majetkem, viz hasičská škola v Bílých
Poličanech. Vše je o činovnících, funkcionářích. Komunikace a chtění pracovat pro hasiče
končí na úrovni sboru či okrsku, dále už to je složitější. Vychovávat funkcionáře pro vyšší
posty ve sdružení neumíme. Dále mluvil o respektování hasičského stejnokroje, o funkčním
označení. Kdy ho nosit, jaké označení má každý mít, aby i ostatní věděli, kdo k nim přijel na
výroční valnou hromadu či oslavy. Poté padla zmínka o dětech a mládeži, ale měli bychom
myslet i na ty dospělí, kteří pracují pro sbory. Závěrem poukázal na naše oslovení – bratři,
sestry, které ne vždy dodržujeme. Měli bychom být k sobě slušní, tolerantní. Posledních 5 let
to v rámci okresu úplně nefungovalo a bylo vysloveno přání v lepší budoucnost, abychom si
mohli říct „umíme to“.

br. Exner navrhl br. Maška na čestného předsedu ORR. Všichni hlasující byli pro a tímto byl
titul odsouhlasen.
Pak bylo jednání přerušeno obědem, domácí sbor připravil řízek s bramborovým salátem a
všem přítomným jistě velice chutnalo.
Po pauze pokračovalo jednání druhou částí voleb. Volební komise během diskuze provedla
sečtení hlasů s následujícím výsledkem:
Novou starostkou se stala se 66 hlasy ses. Kateřina Slavíková, br. Arnošt Černý obdržel 37
hlasů.
Novými náměstky starosty se stal br. Bachtík 74 hlasů, br. Miksánek 74 hlasů, br. Doškař 68
hlasů a br. Vaníček 57 hlasů. Ostatní kandidáti br. Vytina 54 hlasů, br. Hýbl 42 hlasů a ses.
Šimůnková 22 hlasů.
Novým předsedou Kontrolní a revizní rady se stal br. Mlejnek se 79 hlasy, br. Soukup získal
14 hlasů.
Následovala aklamací volba členů VV OSH dle návrhů z okrsku. VV byl zvolen jednomyslně.
Přehledně to jsou bratři Vytina, Hrůša, Hýbl, Matura, Čermák, Otmar, Holubec, Novotný,
Drešer, Vondrouš, Jiřička a Doškař.
Shromáždění dále aklamačním hlasováním potvrdilo předsedy odborných rad – radu represe
povede br. Nesvadba, radu mládeže br. Štěpánek a radu prevence br. Houžvička.
V tajné volbě vedoucího aktivu zasloužilých hasičů získal více hlasů br. Vejnar (6 hl.), který
tak dále tento aktiv povede. Br. Pochop získal 1 hlas.
Následovala volba delegátů na krajské shromáždění, kterými jsou starostka OSH, 4 náměstci
starosty OSH, předsedové odborných rad kontrolní a revizní, mládeže a represe, náhradník
prevence. Dále byli zvoleni delegáti na sjezd SH ČMS starostka, 4 náměstci a předseda
kontrolní a revizní rady. Náhradníci další předsedové odborných rad v pořadí represe,
prevence a mládeže.
Jako poslední byla volba do KSH Liberec – starostka, 1x člen VV, 1x člen ORM a 1x člen
ORR.
Br. Jiřička vedoucí toto shromáždění poděkoval volební a mandátové komisi za odvedenou
práci.
Jednání pokračovalo předáním ocenění a poděkování za práci pro OSH za uplynulé období.
Medaili Za zásluhy obdržel končící starosta OSH br. Černý. Čestné uznání ústředí SH ČMS
obdržel br. Miksánek. Čestné uznání KSH obdržel br. Mlejnek. Poděkování pak postupně
obdrželi br. Černý, br. Koželuh, br. Jindřišek, br. Mašek, br. Tomeš, br. Brückner, br. Šťastný
a ss. Václavíková.
Poté br. Matyáš přednesl návrh na usnesení. V něm byly konstatovány zprávy, volby a
odsouhlasen plán práce na následující volební období. Usnesení bylo odsouhlaseno
jednoznačně.

Jednání ukončil starosta SDH Košťálov br. Rosenberg s poděkováním za vzorný průběh
dnešního shromáždění a přáním především pevného zdraví.
Nová starostka ses. Kateřina Slavíková poděkovala za zvolení.
Jednání bylo ukončeno před druhou hodinou odpoledne rozjezdem delegátů domů.

