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1          Číslo účtu: 115-8110110207/0100 – Komerční banka Registrační číslo SH ČMS: 621035 

 

VŠEM ČLENŮM SDH BOROTÍN: 

 

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, 

 

blíží se konec roku 2019, roku 130. výročí založení našeho sboru a zároveň 

posledního roku pětiletého volebního období stávajícího výboru. 

Obracím se na Vás z pozice starosty sboru, abych Vás informoval, co nás čeká 

v nejbližším období zejména v souvislosti s přípravou voleb výboru nového. 

 

Jelikož je třeba před volební valnou hromadou připravit a prodiskutovat spoustu věcí, 

svolávám pracovní schůzi sboru, která se uskuteční v 

v pátek 13. prosince od 18:00 na hasičské zbrojnici 

 

Čeká nás nelehký úkol – vybrat ze svého středu kandidáty pro nový výbor na období 

roků 2020 – 2024. Očekávám proto Vaši hojnou účast na této přípravné schůzi a 

v případě nemožnosti osobní účasti (kvůli konání schůze ve všední den) můžete své 

písemné připomínky vložit do schránky na hasičské zbrojnici nebo směrovat na email 

sboru uvedený v hlavičce tohoto dopisu. 

 

Máme před sebou další pětileté období, a to je příležitost se zamyslet, přehodnotit 

své postoje a nasměrovat se do budoucna.  

Na plnou bilanci všeho, co se nejen letos událo, bude prostor v lednu na valné 

hromadě. 

 

Podařilo se mnoho dobrého, přesto je potřeba dále pracovat na zlepšování fungování 

našeho sboru, zejména komunikaci a účasti členů. 

 

Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o výzvy, které čekají náš sbor a o své názory na 

různá témata, abychom o nich na schůzi mohli dále diskutovat a nalézat nová řešení 

a východiska, která nás posunou zase o kousek dál. 

 

http://www.sdhborotin.cz/
http://www.sdhborotin.cz/
mailto:info@sdhborotin.cz
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1. Stanovy SH ČMS 

 

Chci začít tím, že Vám připomenu Vaše práva a povinnosti plynoucí z našich stanov. 

Aktuální plné znění najdete na webu www.dh.cz , kdo nemáte doma internet a počítač 

můžete navštívit naši obecní knihovnu nebo mě požádat o jejich výtisk k zapůjčení. 

 

Stanovy Čl. 19 Práva a povinnosti členů hasičů: 

 

„ /1/ Člen hasič je oprávněn v rozsahu určeném těmito stanovami a způsobem 

určeným těmito stanovami: 

a) osobně podporovat činnosti SH ČMS, účastnit se činnosti SH ČMS a podílet 

se na jednání a rozhodování jeho orgánů, 

b) navrhovat členy orgánů a volit je, volit delegáty pověřené k volbě členů 

takových orgánů, být volen nebo být delegátem pověřeným k volbě takových 

orgánů; členem okresních orgánů může však být až po třech letech členství, 

krajských a ústředních orgánů až po pěti letech členství, 

c) nosit stejnokroj, 

d) požívat výhod člena SH ČMS. 

 

/2/ Člen hasič (dále jen „hasič“) je povinen v rozsahu a způsobem určeným těmito 

stanovami zejména: 

a) dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy SH ČMS, 

b) přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu se aktivně podílet na činnosti 

sboru a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen a jimiž byl pověřen, a plnit 

úkoly, které se zavázal plnit, 

c) získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení, 

d) chránit majetek SH ČMS a organizačních jednotek (pobočných spolků) a podílet 

se na jeho rozvíjení, 

e) příkladně plnit právní předpisy na úseku požární ochrany. „ 

 

Za základní členskou povinnost pokládám účast na schůzích, zejména valné 

hromady, která je nejvyšším orgánem sboru nebo se z tohoto jednání alespoň řádně 

omluvit. Dále se dle svých možností zapojovat do plánovaných akcí sboru a jeho 

činnosti. 

  

http://www.dh.cz/
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2. Zapojení členů 

 

Náš sbor stojí na lidech, jejich hodnotách a ochotě přispívat celku – ať již kouskem 

své práce, důvtipem, morální podporou a v neposlední řadě penězi. 

 

Činy a sounáležitost = život a rozvoj, nečinnost = smrt/zánik organizace. 

 

Žádný spolek nemůže řádně fungovat bez aktivní účasti svých členů !!! 

 

Aby se náš sbor mohl dále rozvíjet a mohly být kvalitně splněny všechny úkoly, které 

si vytýčíme akutně potřebujeme férovou dělbu práce. 

 

Nebojme se, že bychom něco nezvládli. Po mnoha letech zkušeností již víme, jak věci 

dělat a co vše to obnáší. Avšak nedostává se nám lidí, kteří by měli zájem se více 

zapojit. Každého rádi všechno naučíme. 

 

Mou vizí a přáním je vybudovat sbor, který je silnou komunitou lidí se společnými 

zájmy a vysokými mravními hodnotami, který bude dobře sloužit svým členů a široké 

veřejnosti ku prospěchu ve všech oblastech své působnosti. 

 

V posledních 3 letech jsem Vás na výročních valných hromadách pravidelně 

upozorňoval, že se nám vinou nedostatečné dělby práce nedaří dostatečně plnit tento 

cíl a velká část činnosti našeho sboru leží na bedrech několika jednotlivců. 

Naštěstí změna je možná a zejména nevyhnutelná. 

 

Předpokládám, že všichni víte, že jsem založil rodinu a mé časové možnosti s tím 

korespondují. V nejbližších 5 letech je pro mne vlastní rodina priorita číslo 1. a proto 

nemohu nadále plnohodnotně vykonávat funkci starosty sboru, avšak chci zůstat ve 

sboru i nadále aktivní, nelze to však dělat v rozsahu, jaký jsem tomu dával nejméně 

posledních 15 let v rámci výboru a v mnoha dalších funkcích i na vyšších úrovních 

našeho sdružení. 

Rád bych se nyní úzce věnoval oblasti požární ochrany – zejména zásahové jednotce 

a vzdělávání členů. „Hasičina“ je základní kámen naší činnosti a naši zásahovou 

jednotku čeká v nejbližších letech generační obměna. Je třeba zajistit řádné 

vybavení, podmínky ke vzdělávání a motivovat mladé k této ušlechtilé činnosti. 
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Z pozice starosty cítím zodpovědnost a závazek k naší 130-leté tradici, avšak sílu 

sboru tvoří tým. Pevně věřím, že náš sbor tvoří zejména lidé, kterým na něm opravdu 

záleží a nenechají ho padnout. Doufám, že je mezi námi někdo, kdo najde v srdci 

odvahu převzít funkci starosty alespoň na příští období a bude se sboru věnovat a 

dále ho rozvíjet, i když je to náročný úkol. Již nyní máte moji podporu. 

 

3. Dělba práce 

 

Život sboru sestává z milionu malých kousíčků, ze kterých se skládá výsledný celek 

a já opravdu věřím, že s trochou dobré vůle najdeme cesty, jak se o tyto střípky 

podělit, abychom společně pozvedli břímě, jakkoliv těžké!  

Nemusí být každý člen sboru ve vedení sboru, jehož úkolem je být organizátorem 

dění, ale velice bych ocenil, kdyby se více členů chtělo do činnosti výboru zapojit. 

Máme ve sboru řadu úseků, kterým by velmi pomohl samostatný zodpovědný 

koordinátor. Ve volbách si můžeme sami určit počet členů výboru (nejméně 3) a 

rozprostřít tak organizaci úkolů na více lidí. 

 

Moje představa o možném složení funkcí a náplni práce členů budoucího výboru je 

následující: 

 

1) Starosta – zodpovídá za sbor jako statutární orgán dle příslušných zákonů, řídí 

činnost sboru jako celku, v době jeho nepřítomnosti řídí sbor 1. náměstek, je-li 

zvolen případně velitel sboru 

2) Velitel – zodpovídá zejména za oblast represe a PO – koordinuje s obcí 

zásahovou jednotku 

3) Preventista – zodpovídá za oblast prevence, šíří osvětu členům i veřejnosti 

4) Hospodář – zajišťuje řádné vedení účetnictví (lze i externě, např. pouze 

shromažďuje doklady pro účetní), vyúčtování akcí, správu pokladny, podání 

daňového přiznání a další jemu svěřené úkoly týkající se hospodaření.  

5) Vedoucí kolektivu mladých hasičů – zajišťuje chod kolektivu, koordinuje 

vedoucí a instruktory 

6) Referentka žen – zaštiťuje činnost kolektivu žen působících ve sboru 

7) Kronikář – vede řádnou kroniku sboru – nemusí být nutně členem výboru, ale 

je to výhodné kvůli toku informací 

8) Organizačně-kulturní referent – organizuje činnost garantů akcí a poskytuje 

jim podporu pro řádné zajištění akce. 
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9) Vzdělavatel sboru – organizuje vzdělávací činnost zejména v oblasti PO pro 

členy – školení a kurzy i širokou veřejnost – např. besedy a přednášky 

 

Každou z těchto povinností lze částečně delegovat na více lidí i mimo výbor. 

Práci výboru, zejména hospodaření, dozoruje Kontrolní a revizní rada (není 

nutná, ale kvůli dělbě práce je účelná, pokud je ustanovena musí být nejméně 

tříčlenná) v jejím čele stojí Revizor sboru, který má právo účastnit se schůzí 

výboru hlasem poradním. Další agendou RS/KRR je vedení inventur a správa 

členské základny. 

 

V rámci lepšího přerozdělování práce jsme před 2 lety zavedli v našem sboru 

funkci garanta akce, která se velmi osvědčila. Každý se tak může naučit, co 

obnáší organizace akcí různého rozsahu a sdílet tuto zkušenost. Věřím, že se 

v tomto dělení práce bude pokračovat i nadále.  

 

Mimoto je řada rutinních činností, jimiž se dají pověřit řadoví členové sboru. Tyto 

činnosti nejsou tak složité, ale jsou velmi důležité. I sebenepatrnější pomoc je pomoc! 

  

Uvedu pár příkladů – v dotazníku můžete vyjádřit, o co přesně byste měli zájem: 

 

• Správa objektů – sklípek/hasičárna/ - zajištění sezónního topení, předání na 

akce, běžný úklid 

• Zásobování – zajištění nákupu zboží dle požadavků garantů akcí 

• Údržba techniky – pravidelná kontrola stavu agregátů, drobné opravy, čistota 

• Správa webových stránek www.sdhborotin.cz a dalších profilů Facebook, 

Youtube, … 

• Archivace dokladů – skenování 

• Úklidy po akcích 

• Uskladnění stanů – např. dosušení po akci… 

• Osobní účast na akcích, brigádách, výcviku, vzdělávání, schůzích atp. 

• Delegace – oslavy výročí sborů v okolí, mše svatého Floriána, slavnostní 

průvody s praporem 

• Účast na schůzích a shromážděních okrsku a okresu 

• Rozhodčí mládeže a požárního sportu – účast na soutěžích 

  

http://www.sdhborotin.cz/
http://www.sdhborotin.cz/
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4. Jak se zapojit 

 

Díky vytvořenému zázemí na hasičárně máme nyní ideální podmínky pro to se 

pravidelně scházet. Můžeme zatopit, udělat základní úklid, údržbu a nějakou jinou 

drobnost. Pak můžeme posedět a vypít nějaké to pivo, víno, alko i nealko, kdo co má 

rád 😊. U toho se dá třeba něco naučit, popovídat si a sdílet své názory, diskutovat 

a hledat nová zajímavá řešení a tím se podílet na životě našeho sboru.  

 

Např. 1 hodina týdně - Je to málo nebo moc? 

Kdo z nás nepromarní více času koukáním na televizi, čtením novin nebo chozením 

do hospod…? Pro Vás maličkost, pro sbor veliká věc! 

 

Na výroční volební valné hromadě v lednu očekávám opravdu plnou účast nebo 

alespoň řádnou omluvu z vážných důvodů. Jsem však přesvědčen, že vyjma 

neočekávaných závažných událostí si dokážete předem naplánovat svůj čas a 

dostavit se. 

 

5. Členské příspěvky 

 

V minulosti se bohužel pravidelně stávalo, že někteří členové neplatili členské 

příspěvky včas a až zaplatili až po opakovaných upomínkách našeho pokladníka. 

Nebo ohlásili, že končí, avšak sbor musel členský příspěvek na okres a ústředí 

odvést. S tímto jsem se rozhodl skoncovat. Placení členských příspěvků je základní 

povinnost každého člena, pro jejíž neplnění bude jeho členství ukončeno. Statistiky a 

veškerá hlášení se vždy uzavírají ke konci roku a rovněž pro hlasování na valné 

hromadě je účast členů kritérium pro usnášeníschopnost. 

 

Abychom se vyhnuli podobným nepříjemnostem, stanovuji závazný termín pro 

zaplacení členských příspěvků do termínu konání schůze 13. 12. 2019 (možno i 

hotově na schůzi). 

Příspěvek ve výši 120 Kč za člena staršího 18 let můžete zaplatit po dohodě osobně 

našemu pokladníkovi Antonínu Machourkovi, Borotín č.p. 6, mob.: 736 713 743 nebo 

převodem na účet našeho sboru vedeného u Komerční banky v Boskovicích. 

Číslo účtu: 115-8110110207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše celé jméno, 

potvrzení o platbě můžete nechat zaslat na email sboru.  

Členové, kteří příspěvek do stanoveného data neuhradí nebo se písemně nezaváží 

k jeho úhradě v přiměřené době (= do konce roku), budou v pondělí 16. 12. 2019 
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vyřazeni z členské základny vedené na okresním sdružení hasičů v Blansku, tak aby 

byly v pořádku statistiky i základna pro výpočet odvodu na ústředí pro rok 2020. 

 

6. GDPR, přihláška, členský průkaz, „firemní“ email  

 

Dále Vás žádám v souvislosti implementací nařízení o GDPR o znovu vyplnění 

členské přihlášky včetně všech kontaktních údajů a její odevzdání na schůzi nebo do 

schránky na hasičárně.  

V létě jsem se pokoušel vyfotit několik členů na průkazy, ale musím se Vám omluvit, 

jsem velmi špatný fotograf. Proto prosím přiložte k přihlášce 1ks průkazkové fotografie 

(2,5x3,5cm, bílé pozadí), pokud možno s Vaší současnou podobou (není podmínkou, 

pokud jde alespoň trochu poznat, že jste to vy.). Vše můžete zaslat i elektronicky na 

email (sken nebo vyfotit mobilem). Všechny fotografie budu převádět do elektronické 

verze, takže lze fotografii i jen zapůjčit, po oskenování Vám ji vrátím. 

Fotografii a aktualizované údaje budu nahrávat do centrální evidence sdružení. 

Po dodání přihlášek a fotografie Vám necháme v Praze vystavit nový plastový členský 

průkaz s čárovým kódem ve formátu občanky/řidičáku. Pro členy do 26 let to navíc 

platí jako studentská karta, na kterou se vážou nějaké slevy. 

Emaily a telefony použijeme je pro rychlejší komunikaci uvnitř sboru. 

Do budoucna bych Vám chtěl, pokud o to budete mít zájem, posílat více zpráv 

emailem, abyste byli vždy v obraze, takže velmi ocením, když jej uvedete. Kdo byste 

měl zájem, mohu Vám zdarma na platformě Seznam.cz zřídit samostatnou schránku 

v doméně SDH Borotín – např. jmeno.prijmeni@sdhborotin.cz, 

 

7. Zpětná vazba 

 

V současné době, máme v našich řadách i některé členy, kteří možná už zapomněli, 

kde je hasičárna. Není našemu sboru nikterak prospěšné mít mezi sebou takovéto 

členy a já bych rád tímto vyzval všechny, kterých se to týká, aby se zamysleli nad tím, 

zda-li se opravdu cítí být hasiči a co jsou pro to ochotni dlouhodobě dělat. 

Připravil jsem pro Vás jednoduchý dotazník, který Vám pomůže vyhodnotit Váš postoj 

k našemu sboru. Prosím pečlivě jej vyplňte a odevzdejte spolu s přihláškou. 

 

Opravdu každý se může nějak zapojit – KAŽDÝ! 

 

  

mailto:jmeno.prijmeni@sdhborotin.cz
mailto:jmeno.prijmeni@sdhborotin.cz
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Děkuji, že jste se dočetli až sem a budu Vám vděčný, když si z toho alespoň něco 

vezmete k srdci a začnete se zapojovat, jak to jen půjde. 

 

TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS. 

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici. 

 

S úctou Váš 

 

Libor Toul 

v. r. 

 

Starosta sboru 

mob.: +420 602 377 846 

email: info@sdhborotin.cz  

 

 

V Borotíně 29. 11. 2019 

 

mailto:info@sdhborotin.cz
mailto:info@sdhborotin.cz

