Zpráva o činnosti za rok 2020

Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, Vážení hosté, dovoluji si vás přivítat na dnešním
Shromáždění představitelů sborů. Velice si vážím vaší účasti, i přes nelehkou epidemiologickou
situaci, která v současné době v naší společnosti panuje. Jistě jste si všimli, mého nachlazení,
které ještě doléčuji. Chci vás pouze ujistit, že jsem očkována a dnes jsem si ještě udělala
antigenní test a vyšel negativní.
Činnost OSH Prachatice vezmu velice krátce, jelikož část roku 2020 byla zahrnuta ve zprávě
končící starostky na Shromáždění delegátů sborů ve Vlachově Březí. Po zvolení nového složení
VV se tento sešel do konce roku již pouze jednou, kde proběhlo schválení vedoucích
odborných rad a schválení pracovníků kanceláře. Tím si dovolím mezi námi přivítat a zároveň
Vám i představit novou účetní OSH Janu Kubovou. Od polovina října již covidová zpřísnění
nedovolovala se sejít a došlo nejen ke zrušení Podzimního kola hry Plamen jeden den před
konáním, ale i k opětovnému uzavření kanceláře OSH. Během těchto měsíců probíhala
kompletní kontrola zapůjčeného majetku ve sborech, majetku a zboží ve skladech a tím i
zároveň předáním funkce mezi starostkami. Od prosince jsme se s plk. Ing. Milanem Rabou,
ředitelem územního obvodu Prachatice, domluvili na možnosti otevření kanceláře s úpravou
pracovní doby od 17.00 hod. do 19.30 hod.. V prosinci proběhlo jednání užšího vedení
k vyřešení odstoupení vedoucího odborné rady represe Martina Kočovského a samozřejmě
také projednání běžných záležitostí. Veškerá agenda byla větší měrou řešena z naší i vaší
strany elektronicky nebo telefonem. Hlášení o činnosti za rok 2020 a registrační listy MH a
sportovního oddílu byly v termínu odevzdány a členské příspěvky, až na jeden sbor, který
zažádal o 14-ti denní odložení zaplaceny také do termínu. Za to bych Vám nejen já, ale hlavně
pracovnice kanceláře Helena Šandová, vnitroorganizační náměstek Marek Študlar, náměstek
přes mládež Václav Zaunmüller chtěli velice poděkovat, že jsme to v nařízených restrikcích
takto hladce spolu zvládli.
Sumář hlášení OSH byl elektronicky odeslán do kanceláře ústředí 28.2.2021.
Během roku probíhala přeregistrace statutárních orgánů sborů do spolkového rejstříku.
Kromě sboru Chvalovice a Čábuze je hotová. S SDH Chvalovice je v kontaktu člen VV OSH Jan
Marek a tuto situaci s nimi řeší. SDH Čábuze není dořešena likvidace spolku. Tuto skutečnost
budu řešit s obcí a s kanceláří ústředí.
Nyní bych se zaměřila na materiály, které jste obdrželi při prezenci. Materiály, které jsme
schválili k přiložení na VV tam všechny nenajdete. Před 3 týdny na shromáždění starostů sborů
jsme byli seznámeni, že se bude měnit podoba hlášení o činnosti sboru, a i registračního listu
sportovního oddílu. Proto jsem se rozhodla Vám přiložit materiály, které Vám budou
nápomocny při konání Valných hromad sborů. Těmito materiály jsou Zabezpečení VH sborů a
okrsků, zpráva revizora sboru, zpráva o hospodaření a usnesení z valné hromady sboru. Toto
jsou nejdůležitější dokumenty pro konání valné hromady, kterými shrnete kompletně činnost
sboru za uplynulý rok a dostojíte jimi povinnostem plynoucí ze stanov SH ČMS. Nová podoba
hlášení o činnosti a dalších dokumentů vám zašleme jako v minulém roce emailem na
kontaktní osoby sborů i s termíny odevzdání a zaplacení členských příspěvků.

Další materiály se týkají pojištění členů. Přehled úrazového pojištění pro členy SH ČMS je
přehledně zpracovaný přehled, který ve zkratce vysvětluje, jakou pojistku použít pro plnění.
Nabídku pojištění HVP Vám přiblíží druhý materiál.
Posledním materiálem je tradičně přehled požárovosti v okresu Prachatice. U tohoto
materiálu došlo k tiskové chybě a prosím opravte si datum do 31.10.2021.
Nyní na Vás chci apelovat. Vidím v kanceláři plno nedořešených záležitostí. Vystavení
členských průkazů na poslední chvíli, návrhů na vyznamenání a dalších, Vám vyjde pracovnice
kanceláře vstříc a udělá to co nejrychleji, ale pak již dokumenty k tomu potřebné z Vás tahá i
rok. To samé se týká schválených přístupů do evidence. Schválené přístupy do evidence jsou
v kanceláři i po urgencích připravené některé i dva roky. Přístupy do evidence SDH nemá
vyzvednuté 14 sborů. Jsou to tyto sbory: SDH Stožec, Běleč, Dvory, Hradiště, Javornice,
Javorník, Masáková Lhota, Hoštice, Lenora, Ratiborova Lhota, Zálezly, Lipovice, Petrův Dvůr a
Zdenice. Prosím, Važme si práce druhých a nestěžujme si ji navzájem.
A nyní již jen poděkování všem sborům za spolu organizaci soutěží, školeních a ostatních akcích
v rámci našeho okresu v roce 2020. Jsou jimi: SDH Nebahovy – PHL, SDH Vlachovo Březí –
Shromáždění delegátů sborů, SDH Tvrzice – školení vedoucích a rozhodčích MH, SDH Svatá
Maří – Setkání mládeže ve Vimperku a neuskutečněné jarní kolo hry Plamen, SDH Ktiš –
neuskutečněné podzimní kolo hry Plamen.
V neposlední řadě patří poděkování za vzájemnou spolupráci profesionálním hasičům
územního odboru v Prachaticích v čele s ředitelem plukovníkem Ing. Milanem Rabou.
Svou zprávu ukončím poděkováním do vašich sborů. Děkuji Vám, že se věnujete dobrovolné
činnosti od výchovy mládeže, přes pomoc potřebným až po zajištění pomoci ve svých obcích.
Jste důležitým článkem kulturního a společenského života v obcích.
A teď již jen tiché přání, aby se situace uklidnila a ve vašich sborech proběhly valné hromady
tak jak bylo zvykem a setkávání se opět stalo normální součástí našeho běžného života.
Děkuji za pozornost.

