
Program činnosti sdružení hasičů ČMS okresu Svitavy do roku 2020 

 

 
 Program činnosti vychází z poslání a potřeb OSH ČMS, tradic dobrovolného hasičstva 

a současných potřeb měst, obcí a občanů v okrese Svitavy. 

 

 

Postavení hasičů ve společnosti: 

 

 
1. OSH musí neustále zkvalitňovat spolupráci s krajským úřadem a jeho zastupiteli a     

s územním odborem HZS na zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti 

dobrovolných hasičů v okrese Svitavy. 

2. Působit na veřejnost tak, aby se postupně zvyšovalo společenské postavení hasičů 

mezi spoluobčany s důrazem na nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů 

3. Výbory sborů dobrovolných hasičů musí nadále zkvalitňovat spolupráci 

s představiteli obcí. Spolupráci směrovat na zabezpečení činnosti  JSDHO. 

 

 

Výstavba sdružení: 

 

 
1. Zkvalitňovat přenos informací od výkonného výborů OSH a odborných rad.  

 Prosazovat plnou odpovědnost a důslednost při plnění úkolů vyplývajících z jejich 

činnosti. 

2. Výbory sborů dobrovolných hasičů se musí významnou měrou podílet na 

metodické spolupráci s obcemi a tím napomáhat ke splnění úkolů na úseku PO 

obecním úřadům, právnickým a fyzickým osobám. 

 

 

Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava: 

 

 
1. Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat připravenost k provádění  

zásahů při požárech, živelných pohromách, technických zásazích a jiných 

haváriích v duchu hesla „ Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“. 

2. Vyhledávat a získávat členy SDH pro činnost v hasičských jednotkách, pomáhat 

při zakládání těchto jednotek. Připravovat nejlepší členy do funkcí starostů, 

velitelů hospodářů a strojníků. 

3. Členové odborných rad velitelů se musí podílet na zkvalitňování práce 

v dobrovolných jednotkách obcí, zejména pomoci tam, kde se práce nedaří. 

4. Věnovat pozornost údržbě svěřené techniky, technickým a ochranným 

prostředkům a ve spolupráci s obecními úřady zabezpečit modernizaci techniky a 

technických prostředků. 

5. Dbát o vycvičenost a akceschopnost výjezdových jednotek a zabezpečit jejich 

pravidelné proškolení. 

6. Prověřovat vycvičenost a akceschopnost jednotek a pravidelně provádět 

prověřovací a taktická cvičení. 



Preventivně výchovná činnost: 

 

 
1. Ve spolupráci s obcemi působit na veřejnost a mládež k dodržování preventivních 

opatření a k tomu využívat besedy s občany a vývěsních skříněk. 

2. Ve sborech je třeba věnovat pozornost při preventivně-výchovném působení 

zejména v MŠ a ZŠ v obcích. Zvýšit podíl dětí na literárně-výtvarné soutěži  

„ Požární ochrana očima dětí“. 

 

 

Práce s mládeží: 

 

 
1. Ve všech sborech vytvářet podmínky pro trvalou práci s mládeží vytvářením 

kolektivů mladých hasičů a zapojovat je do celoroční hry Plamen a dorostu 

2. Začleňovat mladé hasiče do členské základny sborů a zapojovat je do činnosti 

dospělých hasičů. 

3. Odborná rada mládeže musí neustále dbát o kvalitní odbornou přípravu a 

proškolení vedoucích kolektivů mládeže a instruktorů na školeních zaměřených 

k této činnosti. 

 

 

Společenské uplatnění SDH: 

 

 
1. Nadále rozvíjet ve sborech kulturní a hasičské tradice v pořádání oslav výročí 

plesů, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních akcí v obcích. 

2. Věnovat pozornost ve sborech historii hasičů a řádné vedení kronik sborů. 

3. Při oslavách výročí dobrovolných sborů je zapotřebí kvalitní příprava a důstojné 

provedení oslav aby byly zachovány staré hasičské tradice. 

4. Ve sborech oceňovat zasloužilé členy a navštěvovat je u příležitosti jejich 

životních výročí. 

 

 

Oblast ekonomická: 

 

 
1. Soustavně pečovat o movitý i nemovitý majetek hasičů a dále jej rozvíjet. 

2. Hledat možnosti v získávání finančních prostředků pro činnost sborů dobrovolných 

hasičů a pro tento účel vyhledávat a oslovovat sponzory a podnikatele a hledat i 

jiné zdroje příjmů. 

 

 

  


