HASIČI
DRAHELČICE
V naší obci působí dvě složky dobrovolných hasičů: SDH a JSDHO
Rozdíl mezi JSDH a SDH
Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDH a SDH vůbec neví nebo nepostřehnou dostatečný
rozdíl. Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto "dělení" ví, ale ne vždy přesně
chápou v čem přesně tento rozdíl vězí.
Pokusíme se pro vás tyto pojmy vysvětlit co nejpřesněji.

JSDHO
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (zásahová jednotka) - je zřizována obcí
(viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).

vlastními laickými slovy - extrémně zobecněno: jednotka, jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se
každoročně speciálním školení, lékařským prohlídkám a s obcí mají uzavřenu smlouvu o členství.
Členem mohou být osoby starší 18 let po absolvování základní odborné přípravy.
Členové naší zásahové jednotky se scházejí pravidelně každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Případní zájemci o členství se mohou osobně dostavit do hasičské zbrojnice, případně kontaktovat velitele
jednotky M. Nouzáka – tel.: 606 670 689 nebo e-mail: velitel@drahelcice.cz

SDH
Sbor dobrovolných hasičů - je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany
(viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

vlastními laickými slovy - extrémně zobecněno: sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní a
společenské akce, hasičské závody, nábor nových členů a mnohé další. Členem může být kdokoli,
podmínkou je zejména placení členských příspěvků ☺
Výbor SDH se schází každou první středu v měsíci od 20:00 hodin v hasičské klubovně vedle zbrojnice.
Případní zájemci o členství mohou kontaktovat kohokoli z výboru, kontakty naleznete na webových
stránkách.

Spolupráce mezi SDH a JSDH
V našem případě probíhá spolupráce mezi těmito subjekty tak těsně, že oba spojuje v jeden celek. Většina
členů JSDH je zároveň členy SDH. Nutno poznamenat, že členství v jednom subjektu není podmíněno
členstvím v subjektu druhém.

Veškeré informace o činnosti hasičů v Drahelčicích naleznete na oficiálních
internetových stránkách

www.drahelcie.cz/hasici

