Shromáždění starostů SDH Golf Semily, 14.1.2016

Vážené sestry, bratři, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním shromáždění starostů SDH, případně jejich
zástupců. Jako tradičně se koná na počátku nového roku, ve kterém Vám všem přeji hlavně zdraví a
dobrou náladu, protože bez toho se ani v naší hasičské činnosti neobejdeme.
Dovolte, abych ve stručnosti pohovořil o právě uplynulém roce, co všechno jsme vykonali.
První společnou akcí OSH bylo setkání se starosty, které se konalo ve středu 14. ledna 2015. Bylo to
ještě v minulém volebním období, takže na tomto shromáždění můj předchůdce Míla Miksánek
zhodnotil činnost předchozího roku, byl navržen a schválen plán činnost na rok 2015, byl schválen
rozpočet atd. Věřím, že podobně jako loni zvládneme schválit plán práce i rozpočet na rok 2016. Když
už jsme u těch peněz, podíváme-li se trochu do minulosti, zjišťujeme, že rok od roku jsou kladeny
vyšší nároky na výdajovou stránku, zatímco příjmy se podstatně za poslední léta snížily. Je to zejména
ovlivněno snížením dotací od Libereckého kraje. Zatímco jsme mívali možnost požádat až o pět
dotačních titulů, nyní to byly pouze tituly dva a to ještě s omezením výše na 25 tisíc korun za jeden
titul. Ale rovněž dotace z ministerstev školství a vnitra, které dostáváme prostřednictvím našeho
ústředí, se snížily. Zejména v oblasti zdrojů pro SDH, které pracují s mládeží. Do těchto sborů šlo
někdy až 250 tisíc korun ročně, zatímco nyní to bylo pouze cca 80 tisíc korun. A to už sami pochopíte,
že je to rozdíl podstatný. V minulém roce bylo poskytnuto sborům na materiálně technickou
základnu a volnočasové aktivity 64 tisíc korun, zbytek na provoz letních táborů.
Ale dovolte mi, abych naši činnost zhodnotil postupně podle jednotlivých úseků činnosti.
Asi bych měl začít tím, že 21. března 2015 skončilo jedno a začalo další volební období. Po dlouhé
době působení se rozhodl ukončit dráhu starosty OSH br. Miloslav Miksánek. Člověk, který působil na
okresním sdružení více než dvacet let, tedy vystupoval navenek s velkým přehledem a s obrovskou
znalostí jednotlivých sborů na okrese. Většina funkcionářů ve sborech hasičů jej znala osobně a on
znal je. Proto bylo velkým otazníkem, kdo by po něm mohl funkci starosty OSH převzít. Vědělo se již
dopředu, že pokud ho někdo nahradí, nikdy to nebude již jako pod jeho vedením. Osobně jsem byl
osloven asi tak čtrnáct dní před shromážděním delegátů sborů, které se konalo 21. března. I když bylo
jednáno s mnoha potencionálními kandidáty již přede mnou, nikdo z nich funkci nepřijal, ačkoliv k
tomu měl možnost. Nezvolit starostu na nové období by byl pro OSH asi dost velký průšvih, a tak
jsem na takřka poslední chvíli svolil a kandidaturu jsem nakonec přijal, byť jsem měl a možná ještě
mám řadu oponentů. Sám jsem požadoval, aby mi kolegové funkcionáři v počátku činnosti pomáhali,
a to se také stalo, za což nim touto cestou děkuji. Snažím se, abych byl i já funkcionářům výkonného
výboru, vedoucím odborných rad a dalším, nápomocen v jejich práci. Jak se mi to daří, to sám
nedokážu dost dobře posoudit. Věřím, že v budoucnu se vše ještě zlepší. Při shromáždění, které se
konalo v Košťálově, byli zvolen výkonný výbor, náměstci, revizní rada a schváleni členové odborných
rad, schůze měla vysokou úroveň, za což všem, včetně pořadatelů z SDH Košťálov patří velké
poděkování. Nezbývá, než se dát do práce na dalších pět let.
Pokračujme tedy k vlastní hasičské činnosti OSH:

Jarní kolo soutěže Plamen se uskutečnilo v Nedaříži 30. května. Místní sbor pořádal tuto
okresní soutěž již poněkolikáté, soutěž byla připravena velmi dobře včetně zázemí a ke zdárnému
průběhu pomohlo i pěkné počasí, což je záruka spokojenosti všech, jak pořadatelů, tak kolektivů dětí
a jejich vedoucích. Rovněž tak druhý den, 31. května v Poniklé, kde se konalo okresní kolo soutěže
dorostu. I ponikelským patří poděkování za uspořádání této soutěže. Dále bych chtěl touto cestou
poděkovat i odborné radě mládeže, jmenovitě br. Pavlu Štěpánkovi, jako vedoucímu rady a sestře
Haně Jonové, ,jako hlavní rozhodčí. Ale opravdu všichni makali velmi dobře. Opravdu velký dík za tuto
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práci. Výsledky byly v obou dnech takřka vynikající, neboť z našich vítězů se stali někteří vítězi
krajského kola, ale také kola celostátního.
Plamen – Nedaříž: účast 45 družstev: Mladší – 1. Jablonec nad Jizerou, 2. Semily 1, 3. Bozkov; starší –
1. Poniklá, 2. Jablonec nad Jizerou, 3. Semily 1.
Dorost – Poniklá: dorostenci – 1. Jablonec nad Jizerou, 2. Roprachtice, 3. Jilemnice; dorostenky – 1.
Bozkov, 2. Jilemnice.
Krajské kolo soutěže Plamen a dorostu se pak konalo v Semilech ve dnech 12.- 14. června 2015.
Pořadatelství krajských kol je vždy velmi náročné na přípravu. Zde bych chtěl poděkovat znovu
jmenovaným br. Štěpánkovi, ses. Jonové a dále za přípravu br. Bachtíkovi a br. Medkovi. Vzpomeňme
si, jaká vedra panovala v loňském roce. Při krajském kole obzvláště. Br. Mlejnek nestíhal navážet
nealkoholické nápoje na stadion, ostatní roznášeli na stanoviště. Poděkování patří pořadatelskému
sboru z Podmoklic za organizaci, dále SDH Semily 1 za poskytování občerstvení, a to nejen na
stadionu, ale i ve školní jídelně. Ubytování rozhodčích bylo provedeno na farmě Lánská, všichni byli
snad spokojeni. Nesmím při této příležitosti vynechat poděkování br. Miksánkovi, který přímo na
stadionu komentoval průběh soutěží. Stinnou stránkou těchto horkých dnů snad byla jen skutečnost,
že bylo registrováno 11 zraněných, z toho dvakrát musela na stadion dorazit i rychlá lékařská služba.
Spokojenost s průběhem soutěže vyjádřili i členové krajské rady mládeže a naše sdružení za přípravu
a průběh pochválili. Výsledky byly pro naše OSH opět velmi dobré:
V soutěži Plamen zvítězili mladí hasiči z Poniklé, na druhém místě se umístili mladí hasiči z Jablonce
nad Jizerou. V družstvech dorostu chlapci z Jablonce nad Jizerou zvítězili stejně tak jako v kategorii
děvčat zvítězil Bozkov. Vynikající výsledky byly dosaženy i v kategoriích jednotlivců.
Když jsem již zhodnotil hru Plamen a soutěž dorostu, doplním ještě vynikající výsledky našich na
celostátním kole, které se konalo v Praze. Mistry České republiky ve hře Plamen se stali mladí hasiči
z Poniklé.
Zmíním se ještě také o konání Závodu hasičské všestrannosti, který se konal 17. října v
Jilemnici. Dětí bylo přihlášeno velmi mnoho. Snad nejvíc v historii závodu. – 88 družstev.
Závod proběhl dobře, děti ze sebe vydaly maximum. V tento den nás však zradilo počasí. I když celý
rok bylo počasí suché a většinou bez deště, tento den nám Krakonoš z hor posílal zimu, déšť a bláto.
Pořadatelé z Jilemnice se snažili závod připravit dobře, ale z pohledu dětí a jejich vedoucích, a také z
pohledu našeho tomu něco chybělo. Je třeba pochválit za to, že byla k dispozici místní tělocvičná
hala, kde bylo aspoň sucho, ale při počtu účastníků ani to nestačilo. Nedostatkem ze strany
pořadatelů bylo nezajištění dostatečného občerstvení pro děti v průběhu soutěže pro ty, kteří právě
nesoutěžili. Sbor se tím připravil i o peníze, které mohli na této službě vydělat. Údajně bylo důvodem
to, že bylo málo lidí, kteří se v tom chladném počasí asi nechtěli pořadatelství zúčastnit. Doufejme, že
nám počasí bude v letošním roce na podzim více přát.
Několik let organizuje naše okresní sdružení další okruh soutěží pro děti nazvaný Pohár OSH
O dráčka Soptíka. Jedná se vlastně o přípravné soutěže pro postupový Plamen. V loňském roce byla
soutěž šestikolová. Pro organizování poháru je zřízen organizační výbor, který je složen z funkcionářů
pořadatelských sborů. Domnívám se, že styčnou osobností je br. Karel Čermák ml. a také člen
výkonného výboru br. Miroslav Medek. Tito dva jmenovaní přenášejí informace mezi okresním
sdružením a organizačním výborem poháru. Pohár byl v minulém roce organizován v šesti SDH.
24. října se uskutečnilo v sokolovně v Chuchelně vyhodnocení celého ročníku. Byly předány medaile,
poháry a upomínkové předměty všem, kteří si podle stanovených regulí ocenění zasloužili.
V Poháru O dráčka Soptíka se v roce 2015 v kategorii mladší umístili: na 1. Místě Semily 1, na druhém
místě Jablonec nad Jizerou a na třetím místě Mašov. V kategorii starších – na 1.místě Brada-Rybníček,
na 2. Místě Semily 1, a na 3. Místě Jablonec nad Jizerou. Byla vyhlášena cena Krále nejlepšího útoku,
kterou v kategorii mladších získaly děti z Jablonce nad Jizerou a v kategorii starších děti z Brady –
Rybníčku.
V roce 2015 byli pozváni na vyhodnocení soutěžního roku i další účastníci jiných vítězných
mládežnických soutěží. Jednalo se o účastníky a vítěze celostátních kol Plamen a soutěže dorostu,
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celkem bylo oceněno 300 soutěžících. Nejvyšší ocenění si odnesla ses. Šárka Jiroušová, naše
rekordmanka z SDH Poniklá, která soutěžila již za kategorii juniorek i na mezinárodních kolbištích
v Běloruském Grodnu, kde obsadila 1. Místo v běhu na 100 metrů přes překážky a pak na mistrovství
světa v Petrohradu, kde se stala mistryní světa. Je třeba, abychom si uvědomili důležitost a závažnost
těchto výsledků, abychom tyto dokázali náležitě ocenit. Šárka Jiroušová byla navržena spolu s Honzou
Lampou z SDH Bozkov na udělení titulu Sportovec okresu. Dalšími navrženými byl kolektiv
dorostenek z Bozkova a jejich trenér Karel Čermák, ml. Tak se necháme překvapit.
Bratři a sestry, nyní bych chtěl krátce pohovořit k soutěžím dospělých. Okresní kolo soutěže v
požárním sportu se konalo opět v Turnově, a to 6. června 2015. Samozřejmě této soutěži předcházejí
základní kola soutěží v okrscích. Ty si hodnotí okrsky samy. Bohužel ne všechny sbory si uvědomují, že
okrsek je základ, na který navazuje vše další, včetně okresního kola soutěže. A tak se ani okresního
kola nezúčastnily všechny okrsky. Vlastní soutěž na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově se ale povedla.
Ale zase to nesmírné horko. Organizace soutěže se ujal SDH Mašov pod vedením br. Míly Kočího.
Uznáváme, že připravit stadion pro tuto soutěž je velmi náročné. Je to práce od brzkého rána a úklid
a odvoz materiálu končí před letním setměním. Možná také kvůli tomu horku se většina Mašováků
rozhodla, že v dalším roce již nechtějí vzít pořadatelství soutěže. I když svoji práci odvedli perfektně, a
to včetně zázemí, občerstvení apod. Pokud tedy Mašov končí s pořadatelstvím, bude se muset této
funkce ujmout jiný sbor. Proběhlo již jednání s SDH Hnanice, kde s pořadatelstvím mají již zkušenosti
z minulých dob a zdá se, že vše je na dobré cestě a Hnaničtí se této funkce letos zhostí. Jinak soutěž
proběhla zdárně, zraněných mnoho nebylo. Výsledky byly následující:
Muži – 1. Místo Vilémov, 2. Místo Bozkov, 3. Místo Bukovina u Čisté
Ženy – 1. Místo Poniklá, 2. Místo Olešnice u Turnova, 3. Místo Bozkov
V běhu 100 metrů přes překážky v kategorii mužů zvítězil Zdeněk Jirouš časem 16,83 a v kategorii žen
Šárka Jiroušová časem 16,38.
Krajské kolo soutěže se konalo 20. června v Jablonci nad Nisou. Výsledky byly pro nás opět
potěšitelné: Muži z Bozkova obsadili 2. místo, z Vilémova 3. místo a z Bukoviny u Čisté 5. místo.
Ženy z Poniklé zde zvítězily a ženy z Bozkova se umístily na 2. Místě.
V celostátním kole v Trutnově pak ženy z SDH Poniklá zvítězily.
Náplní práce odborných rad nebyly jen soutěže. Odborná rada mládeže organizovala školení svých
vedoucích a rozhodčích. Školení se úspěšně konalo v Bozkově, a to již podruhé za sebou. Zde je třeba
poděkovat nejen lektorům, ale i br. Karlu Čermákovi, ml. za organizaci na místě samém. Za celoroční
práci s mládeží musím všem opravdu za odvedenou práci poděkovat a doufat, že i v letošním roce se
nám okresní soutěže podaří zorganizovat stejně dobře jako v loňském roce.
Odborná rada velitelů se věnovala mimo jiné organizování Poháru OSH v požárním útoku. Původní
plánovaný počet soutěží byl 11, z důvodu úmrtí hlavního pořadatele v Semínově Lhotě, se tamější
soutěž zrušila. Takže bylo soutěží celkem deset. Účast v pohárových soutěžích byla v loňském ročníku
trochu slabší než v letech minulých. Mnoha soutěžícími vítaná a mnoha zase zatracovaná byla
kombinace spodních a vrchních zdrojů vody. Některé sbory nejsou vybaveny takovou technikou, aby
mohly jiným sborům konkurovat při soutěžích s podzemními zdroji. Stěžují si na to, že se tím pádem
nemohou umísťovat na předních místech a motivace se ztrácí. Proto se pro nadcházející sezónu rada
dohodla o zrušení používání podzemních nádrží. Názory se však dodnes různí. Pohár OSH v loňském
roce vyhráli muži z Roprachtic, na druhém místě se umístili muži z Bozkova a na třetím místě muži
z Libštátu. V kategorii žen bylo pořadí následující: 1. ženy z Veselé, 2. ženy ze Želech, 3. ženy
z Roprachtic.
Dovoluji si připomenout, že ve dnech 4., 18. a 25. března proběhnou ve Hnanicích, v Podmoklicích na
na okresním sdružení opakovací školení pro rozhodčí požárního sportu, a také pro nové rozhodčí.
Prosíme Vás, abyste vybírali nové adepty na rozhodčí, starší generace nám odchází a za několik málo
let nám nebude mít kdo rozhodovat.
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Chtěl bych znovu poděkovat oběma zmiňovaným odborným radám a to jak mládeže, tak radě velitelů
za dobře odvedenou práci. Jsem potěšen, že rady pracují samostatně a jejich složení je zárukou
dobrého fungování i do budoucna. Jen tak dál.
Výkonný výbor se sešel celkem 4x na svém plánovaném jednání, z toho jednou ve starém a 3x
v novém složení po volbách. Řešili jsme samozřejmě problematiku rozpočtu, schvalovali vyznamenání
hasičů, řešili jsme čerpání krajských dotací atd. Úkolem členů bylo neprodleně přenést informace
prostřednictvím okrsků do sborů. V novém období máme zastoupení na výkonném výboru všemi
okrsky, byl doplněn zástupce i z okrsku Ploukonicka, takže i tam by měly proudit informace lépe než
dosud. Zápisy z jednání jsou vyvěšovány na webových stránkách, kde jsou zveřejňovány i další
všechny důležité informace, např. k soutěžím apod. Je třeba, abychom měli ve všech sborech k
internetu přístup, aby každý sbor měl také možnost komunikace přes e-mailovou poštu. Těsně před
Vánocemi jste byli požádáni o dodání základních materiálů Vašeho sboru pro jeho přeregistraci.
Uvědomujeme si, že to byla doba krajně nevhodná. Tato akce na ústředí probíhá již celý rok, a
bohužel na nás vyšel termín od 1. do 20. prosince. Většina sborů, právě díky internetu a e-mailové
poště, se dostala k informacím neprodleně, a sbory mohly začít s opatřováním potřebné
dokumentace, jejíž součástí jsou i některé úředně ověřené podpisy. Zbylým sborům, které nemají
přístup k e-mailům, musely být materiály zaslány poštou. Chtěl bych opět poděkovat těm sborům,
které se zhostily velmi dobře tohoto úkolu ve stanoveném termínu. Ke dnešnímu dni chybí dodat
ještě zhruba deset přeregistrací z nejrůznějších důvodů, ale věříme, že do konce ledna budou všechny
na naše ústředí zaslány. Mnozí se ptali, mnozí reptali, ale nakonec splnili povinnost, která vyplynula
pro naše sdružení z důvodu vzniku nového občanského zákoníku. Tato záležitost nepostihla nejen
hasiče, ale všechny ostatní spolky.
Vážené sestry, vážení bratři,
dnes budeme schvalovat výsledek hospodaření za rok 2015 a měli bychom také schválit rozpočet na
rok 2016. Obojí jste obdrželi s pozvánkou.
Jak jsem se v úvodu zmínil, příjmy z cizích zdrojů se stále mírně snižují, zatímco výdajová
strana roste se stoupajícími požadavky na konání a oceňování soutěžících kolektivů a jednotlivců. Z
tohoto důvodu došlo po mnoha letech poprvé k velmi mírnému poklesu finančních zdrojů, a to o o 6
tisíc korun. Obávali jsme se, že pokles bude vyšší a to zejména z toho důvodu, že jsme
1) pořádali shromáždění zástupců sborů v měsíci březnu
2) věnovali jsme více na ohodnocení soutěžících jednotlivců a kolektivů
3) čerpali mzdové prostředky nad rámec rozpočtu.
Aby se aspoň částečně podařilo zmírnit deficit, vykonal jsem v druhé polovině roku řadu
jednání na městských a obecních úřadech s tím, aby se obce a města zapojily do tzv. kolektivního
členství a dále se nám podařilo navázat spolupráci s několika podnikatelskými subjekty, s nimiž byly
uzavřeny sponzorské smlouvy. Dohromady se nám již v roce 2015 podařilo těmito formami
spolupráce získat …….(Košťálov, Kinkstav, Tomovy parky, Ontex,), a tato spolupráce by měla
pokračovat i v roce stávajícím. Budeme se snažit oslovit i další města, obce i podnikatelské subjekty,
abychom i v budoucnu mohli ocenit zejména práci s dětmi a mládeží tak, jak si zaslouží.
Přesto v novém rozpočtu můžeme operovat jen s tím, co je téměř jisté. Předložili jsme Vám
návrh, který projednal výkonný výbor na své schůzi 10. prosince, a o kterém dnes budeme hlasovat.
Chceme naplánovat pro tento rok rozpočet vyrovnaný, nikoliv ztrátový, ale ani ziskový. Chtěl bych
vysvětlit položku v příjmech a vydáních, která je červeně označena. Je to položka, kterou
předpokládáme obdržet jako dotaci ústředí, potažmo Ministerstva školství, na provozní náklady OSH.
Pokud se tato položka zvýší, můžeme si dovolit zvýšit i výdaje. Pokud se však sníží, budeme muset
rozpočet na výdajové straně také snížit. Z důvodů dynamiky příjmů a výdajů bych chtěl dát hlasovat o
tom, ab y výkonnému výboru byla dána pravomoc v průběhu roku odsouhlasovat příslušné korekce
na příjmové i výdajové straně našeho rozpočtu. K hospodaření roku 2015 i k rozpočtu na rok 2016 se
budete moci vyjádřit v diskusi.
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Vážené sestry, bratři, vážení hosté.
Chtěl jsem vás ve stručnosti seznámit s činností našeho sdružení za právě uplynulý rok. Často
slýcháme od našich členů i funkcionářů. Všechno je horší a horší, složitější a složitější. Nikdo nic
nechce dělat. Sejde se vždycky jen pár stále stejných tváří. Na nic nejsou peníze. Chtěl bych vás v
závěru ubezpečit, že ono to vždycky nějak jde, jen je třeba chtít. Máme i řadu příkladů, kde sbory
pracují velmi dobře, začínají fungovat další sbory pracující s mládeží, daří se i v práci s dospělými.
Dovolte mě poděkovat vám všem, hasičům a vašim prostřednictvím i vašim rodinám za to, že
pracujete pro hasiče a přeji vám do letošního roku pevné zdraví, hodně spokojenosti a elánu do další
hasičské činnosti.
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