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Ročník 27., číslo 11-2016, 10. června 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Pomoc z nebe – dronyPožár zničil pilu v Dobřívi 
na str. 2 na str. 3

(dokončení na straně 8)

  
Kde chybí vůle,

ani peníze 
nepomůžou.
Většina jednotek SDH se více 

či méně potýká s neochotou ně-
kterých zaměstnavatelů uvol-
ňovat své zaměstnance k zá-
sahům. Sdružení proto přišlo 
s návrhem legislativní změny, 
pro který získalo už i podporu 
hejtmanů a zástupců obcí a nyní 
se tímto návrhem zabývá vláda.

Věřím, že tato vláda udělá 
pro hasiče maximum. Vždyť za 
necelý rok vyřešila téměř všech-
ny požadavky, které na ni smě-
rovaly na loňském sjezdu SH 
ČMS. Zatím se však jednalo 
„jen“ o peníze. Problém s uvol-
ňováním je ale mnohem hlubší  
a určitě se v tomto případě ne-
jedná jen o finance. Vždyť se 
stejnými problémy se potýkají 
i daleko bohatší země, včetně 
Německa. I kdyby byl každý ze 
70 tisíc členů SDH vyvážen jen 
tisícikorunou, bude se jednat  
o desítky milionů. Ale copak ně-
jaká tisícikoruna vyváží ztráty 
způsobené přerušením provo-
zu, ztrátu důvěry klíčového zá-
kazníka, nebo třeba jen náhra-
du za připálený kotel guláše? 
Copak může učitel opustit třídu 
plnou dětí, doktor odběhnout 
od operace, pohřebák odsko-
čit ze smutečního obřadu, elek-
trikář utéct od odkrytovaného 
rozvaděče, voják přestat stře-
žit muniční sklad, řidič nechat 
autobus plný lidí před zbrojni-
cí? Je vůbec reálné, aby stihl  
v časovém limitu výjezd pokrý-
vač, který je na střeše na samotě  
u lesa, obchoďák, který má jed-
nání v sousedním městě, lakýr-
ník pracující v zadní části ob-
rovského areálu?

Nakolik může být jednotná 
centrální pomoc účinná a nako-
lik může být zneužitelná? Pro-
měnných je příliš mnoho a je 
zbytečné doufat, že problémy  
s uvolňováním členů jedno-
tek PO k zásahům vyřeší je-
den centrální předpis. Účinněj-
ší než paušální „statní“ úlevy 
bude individuální pomoc obcí. 
Obec jako zřizovatel jednotky 
má podnikateli zaměstnávají-
címu hasiče také co nabídnout  
a nemusí se jen jednat o úlevy 
na místních poplatcích. Mož-
ná že občasné opláchnutí dvo-
ra, proškolení zaměstnanců  
v používání hasicích přístrojů 
nebo článek v místním zpravo-
daji bude pro podnikatele hod-
notnější něž nějaká daňová úle-
va. Každý skutečný podnikatel 
si víc než zisku cení dobrých 
vztahů s příjemnými partnery. 

Oldřich Přibyl

V sobotu 21. května se slavnostní sál Centra hasičského hnutí 
v Přibyslavi zaplnil k prasknutí. Šestadvacet pozvaných, kte-
ré doprovázeli jejich blízcí, bylo při slavnostním ceremoniá-
lu oceněno medailemi Za odvahu a statečnost a medailemi 
Za záchranu života.

Slavnostní sál byl nabitý emocemi

Navýšení financí v oblasti sportu se samozřejmě dotkne i hasičů

Atmosféra byla nabitá emocemi. 
Velkou měrou k tomu hned zpo-
čátku přispěly i dvě procítěné a na 
akordeon precizně zahrané skladby 
v podání žákyně LŠU. Lví podíl ale 
měl i velký počet přítomných a je-
jich vnitřní rozpoložení, jako i sa-
motní ocenění a jejich činy.  

Hned první předstoupila před 
přítomné osmiletá Barbora For-
mánková, členka mladých hasičů  
v SDH Srch na Pardubicku. V lednu 
letošního roku došlo k nehodě vo-
zidla, ve kterém jela s maminkou 
a dvěma mladšími sestrami. Auto 
dostalo na náledí smyk, skončilo na 
střeše a matka zůstala v autě zaklí-
něná. Barunka sama duchapřítom-
ně pomohla z auta, ze kterého se 
kouřilo, ven sestřičkám a mamin-
ce, na kterou jí nestačily síly, při-
volala pomoc dospělého. V Přiby-

Na ostravském Městském sta-
dionu ve Vítkovicích se ve dnech 
14.–21. srpna 2016 nečekaně usku-
teční Mistrovství světa v požár-
ním sportu dorostenců, dorostenek, 
mužů a žen. Slavnostní zahájení  
a úvodní soutěže ve výstupu na věž 
se uskuteční v Olympijském parku 
na Černé louce ve středu 17. srpna.

V pátek 27. května o přesunu 
mistrovství do Ostravy rozhodla 
konference Mezinárodní sportov-
ní federace hasičů a záchranářů, 
která se sešla, aby vyřešila problé-
my s pořádáním hned dvou letoš-
ních mistrovství. Mistrovství svě-
ta v PS dorostenců ve věku 18–23 

(dokončení na straně 6)

slavi si převzala medaili Za odva-
hu a statečnost.

Krátce poté emoce ještě vzrost-
ly, když byl za odvahu a statečnost 
oceněn Karel Peter, který při poku-
su o záchranu života svého kolegy 
sám zahynul. Pětadvacetiletý Ka-
rel Peter byl dobrovolným hasičem 
a členem výjezdové jednotky sboru 
v Horních Bludovicích na Karvin-
sku a tragická událost, která stála 
dva lidské životy, se stala v srpnu 
loňského roku. Při čistění cisteren 
nákladního vagonů následkem vli-
vu zbytku toxických látek v jedné 
z nich upadl jeho kolega do bez-
vědomí a do cisterny spadl. Karel  
Peter se při pokusu jej z toxické-
ho prostoru vytáhnout, sám nadý-
chal jedu. Záchranáři už jim nedo-
kázali pomoci. Medaili Za odvahu  

se původně mělo konat 16.–22. srp-
na v jihokoerejském Jeju. Pořada-
telé však nebyli schopni takto vý-
znamnou akci zvládnout. Mistrov-
ství dospělých se mělo konat od 25. 
září do 1. října 2016 v tureckém Iz-
miru, odkud bylo přeloženo z důvo-
du nepřehledné tamní bezpečnost-
ní situace. sV Ostravě se očekává 
účast 50 až 60 družstev sportovců 
z 16 až 20  zemí světa. Na zajištění 
akce bude potřeba více jak 100 dob-
rovolníků, kteří se mohou do 15. 6. 
2016 hlásit v Kanceláři SH ČMS.  

Další informace a časový har-
monogram bude umístěn na www.
dh.cz

 Hasiči musí mít velkou ra-
dost, že jsou konečně uznaným 
sportem...

Jsem moc ráda, že se koneč-
ně podařilo hasičský sport zařadit 
mezi regulérní sportovní odvětví. 
Akreditační komise pro akreditaci 
vzdělávacích zařízení MŠMT navíc 
schválila 20. dubna žádost Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a zařadila odbornost Trenér požár-
ního sportu do Přehledu odbornos-
tí o akreditaci vzdělávacích zaříze-

Každý rok musí prostřednictvím pražského městské-
ho soudu zveřejnit „účetní přehled o majetku a závaz-
cích“ ve Sbírce listin, která je součástí Veřejného rejstří-
ku. Sbory, které vedou jednoduché účetnictví, mají tuto 
povinnost až po uzavření účetnictví za rok 2016. Zasílat 
přehledy tedy budou muset až příští rok. Sbory, okres-
ní sdružení a další účetní jednotky, které vedou tzv. po-

ní v oblasti sportu. Je to vcelku lo-
gické, když se podíváte, co všech-
no dobrovolní hasiči a zejména děti 
a mládež musí zvládnout. Při závo-
dech běhají přes překážky, sprin-
tují, šplhají do vysokých věží, a to 
vše ještě s dalším náčiním v ruce, 
což není vůbec jednoduché. Dě-
lají vlastně několik sportovních 
disciplín najednou. Proto je zcela 
v pořádku, že jako uznaný sport 
vstoupili hasiči do systému čerpá-
ní dotací, aby ve své činnosti moh-

li i nadále pokračovat a rozvíjet ji.
Jednou z možností, jak mohou 

nyní čerpat státní dotace, je i nový 
Program VIII?

Přesně tak. Díky Programu VIII 
poprvé v historii putují finanční pro-
středky od MŠMT přímo do spor-
tovních klubů a tělovýchovných jed-
not, přičemž o dotaci samy žádají. 
Tyto prostředky jsou pak určeny pří-
mo sportující mládeži a dětem. Cel-
kem jsme na Program VIII vyčleni-
li 362 mil. korun a další prostředky 

budeme účelově vázat na podpo-
ru činnosti sportujících dětí a mlá-
deže v rámci programu na podporu 
sportovních svazů. Dosud MŠMT 
obdrželo 3 254 písemných žádos-
tí a v prvním kole už bylo vyhově-
no 2 042 klubům a jednotám, kte-
rým jsme přidělili 213.600.400 ko-
run. Z celkové částky 362 mil. ko-
run putovalo přímo k dobrovolným 
hasičům 15.570.000 korun na zákla-
dě 529 žádostí.

Díky jejímu přispění došlo k zařazení hasič-
ského sportu mezi státem uznané sporty, 
což byl zásadní krok k otevření toku stát-
ních financí do mnoha sborů dobrovol-
ných hasičů. 

Za záchranu života své kamarádky byla oceněna i dvaadvacetiletá Veronika Soukupová z SDH Sedlice na Strakonicku.

Kateřina 
Valachová
ministryně 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Sborům přibyla nová povinnost
dvojné účetnictví, ale mají tuto povinnost již letos. Do 
30. 6. 2016 musí zaslat „Rozvahu“ a „Přílohu“ prostřed-
nictvím OSH na Městský soud v Praze a to nejen za loň-
ský rok, ale i „Výkaz zisku a ztráty“ za léta 2014 a 2015.

Podrobnější postup zveřejňování Přehledu o majetku 
a závazcích a účetní závěrky je popsán v Metodickém 
pokynu č. 4/2016 zveřejněném na www.dh.cz.

České Budějovice   1.–5. 7. 2016

Mistrovství světa 
bude letos v Ostravě
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