
 

SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Plán činnosti 

 
Vážení hosté, vážení hasiči, vážené hasičky, 
z pověření výboru SDH předkládám Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Lužnicí následující 
plán činnosti na rok 2022. 
 
Pro členy zásahové jednotky: 

- zúčastnit se školení a výcviku členů zásahové jednotky dle schváleného plánu výcviku 
- absolvovat zdravotní prohlídek členů zásahové jednotky (jednou za dva roky) 
- dle odborností se zúčastnit školení pořádaných HZS 
- na všech automobilech zabezpečit provedení technických prohlídek a kontroly emisí 
- provádět podle pokynů technika zásahové jednotky revize věcných prostředků požární ochrany 

 
Pro všechny členy: 

- podílet se na pravidelné údržbě techniky, výzbroje, výstroje a zařízení hasičské zbrojnice 
- podporovat a dále rozvíjet činnost kolektivu mladých hasičů 
- provést alespoň jednou ukázky techniky pro děti a mládež 
- zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu 
- uspořádat 23. ročník Memoriálu Josefa Žahoura v požárním útoku v termínu 17. září 2022 
- dle možností spolupracovat na přípravě a organizování sportovních, kulturních a společenských akcí 
- podílet se na uspořádání okresního kola soutěže (podle termínů bude upřesněno, o jakou se bude jednat) 
- vymyslet a realizovat zlepšení podmínek pro sportování ve dvoře hasičské zbrojnice 

 
Pro výbor SDH: 

- Každý měsíc, zpravidla první úterý v měsíci, uskutečnit schůzi výboru SDH s následujícími pevnými body 
1. Kontrola úkolů, hodnocení proběhlých akcí 
2. Příprava akcí na další období 
3. Další zprávy členů výboru, volné návrhy 
 

- Tyto body každý měsíc doplnit o aktuální problematiku např. 
1. Školení zásahové jednotky 
2. Příprava družstev na soutěže 
3. Případné změny rozpočtu 
4. Činnost kolektivu mladých hasičů 
5. Příprava Memoriálu Josefa Žahoura 
6. Příprava Valné hromady sboru 

 
Pro revizora sboru: 

- Účastnit se dle možností jednání výboru SDH 
- Provádět pravidelné kontroly činnosti a hospodaření sboru 

 
Pro členy vyšších orgánů SH ČMS: 

- aktivně se zúčastnit práce příslušných orgánů 
- předávat informace z jednání těchto orgánů výboru a členům SDH  

 
 
 
Ve Veselí nad Lužnicí 14. 1. 2022                                                                                              Stanislav Kaisler, starosta 


