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Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice 
Na dupárně dne 5. 11. 2019 od 17.00 

Schůzi vedl Fr. Kruml 

Zápis provedl T. Wurm 

Přítomni František Kruml, starosta SDH 

Josef Kamen st., velitel SDH 

Václav Plas st., hospodář SDH 

Tomáš Wurm, jednatel SDH 

Jaroslav Sokol, velitel JSDHO 

Josef Odvody Mach st., náměstek starosty SDH 

Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH 

Omluveni --- 
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Volby do výboru SDH a okrsku 
 

� Fr. Kruml se zúčastnil shromáždění představitelů SDH na OSH. Byl tam představen 
harmonogram a postup voleb do výborů SDH, okrsků a OSH – vyplývá to ze stanov SH ČMS. 

� Postupovat se má posloupně: 
- Valná hromada (VH) SDH zvolí nový výbor SDH, delegáty do VH okrsku a OSH, navrhne 

kandidáty do výboru okrsku a odborných rad na OSH. VH SDH proběhne do konce ledna 
2020 

- Delegáti do okrsku (z jednotlivých SDH) zvolí z navržených kandidátů členy výboru okrsku 
a delegáty na okresní konferenci a navrhnou členy do odborných rad OSH – do konce 
února 2020. Navrhují se kandidáti do okresu do 

o Výkonného výboru OSH 
o Odborné rady represe 
o Odborné rady prevence 
o Odborné rady ochrany obyvatelstva 
o Odborné rady mládeže 
o Klubu zasloužilých hasičů při OSH 

- Okresní konference (volební), za účasti zvolených delegátů z jednotlivých SDH a okrsků, 
proběhne 28. 3. 2020. Každé SDH může vyslat jednoho delegáta/delegátku (v případě, že 
SDH má určitý počet členek, vyšle navíc ještě jednu delegátku) 

- Z každé VH SDH (resp. okrsku) je nutno vyplnit tiskopis a odeslat na OSH 
� Výše uvedený harmonogram je v kolizi s postupem odsouhlaseným na poslední schůzi 

okrsku, ze kterého vyplývá volba nového výboru okrsku již na schůzi 13. 11. Na této schůzi 
navrhneme postupovat dle stanov SH. 

� Nový výbor okrsku by měl mít, dle dřívější dohody ze schůze okrsku, 3 členy z každého SDH – 
tzn. 18 členů. 

� Funkce ve výboru SDH Hříchovice zůstávají stejné. Budou se volit v tomto pořadí: starosta, 
velitel SDH, náměstek starosty, hospodář, jednatel, vedoucí mládeže. Ve výboru zůstává 
nevolený člen – velitel JSDH, kterého jmenuje starosta OÚ (vykonává J. Sokol). 
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� Termín volební VH SDH Hříchovice bude v neděli 29. 12. 2019 od 8.00 do 12.00. (Průběžně 
bude asi upřesněno.) 

� Pro volby do výboru SDH Hříchovice budou platit stejná pravidla, jako minule – viz příloha. 
Napřed proběhne anonymní anketa – členové navrhnou personální obsazení výboru. Anketu 
zorganizuje T. Wurm, lístky se vyberou do konce listopadu. Z toho se vytvoří kandidátní 
listina. 

 
Ostatní 
 

� 1. 12. Od 17.00 - rozsvěcení stromečku na návsi v Hříchovicích. 
� 3. nebo 4. 1. 2020 od 18.00 – Výroční valná hromada SDH Hříchovice (datum se upřesní dle 

bálů) 
� Termíny vánočních akcí budou uvedeny na webu 
� 14. 12. – zabijačka na dupárně pro přihlášené (podrobnosti budou upřesněny) 
� Návrh na vyznamenání J. Kamena odevzdat do středy 
� A. Wurmová – krátký report o povinném školení vedoucích mládeže na OSH. Někde ne webu 

je kalendář akcí pro všechny SDH. Možnost se zúčastnit veřejných akcí (např. Ukliďme Česko) 
– získají se pomůcky. Sbor se tím pozitivně prezentuje 

� V. Plas st. – zařídí levnější tarif na skylink na dupárně 
� Fr. Kruml – krátký report ze schůze představitelů SDH na OSH. Několik SDH neplatí příspěvky, 

přesto je složité je zrušit. V některých obcích se fungující JSDHO paradoxně distancuje od 
nefungujícího SDH. 

  
 
 
Zapsal T. Wurm 
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Příloha: 
 
 

 


