
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté ! 

 

 

Dnes je 13. listopadu a je to 232 dní od Sněmu delegátů v Manětíně, kdy jsme si 

zvolili nové vedení našeho okresního sdružení. Poprvé v historii okresu, ale i 

Plzeňského kraje jsem se stala první starostkou tohoto sdružení – ještě jednou 

děkuji všem za důvěru a podporu. Ani se nechce věřit, že to tak rychle uteklo. 

Pomalu se nám blíží k závěru i rok s desítkou na konci a každý z nás se ohlíží za 

tím, co se mu podařilo, ale i povedlo méně, vzpomíná na příjemné chvíle strávené 

s rodinou, ale i s přáteli a kamarády.  

Dovolte tedy i mě, abych se ohlédla za uplynulým obdobím naší společné práce. 

Hned po Sněmu delegátů se výkonný výbor i všechny odborné rady pustily do 

plnění svých plánů a úkolů. Vedoucí odborných rad Vás dále seznámí 

s jednotlivými oblastmi, já bych se ráda zmínila především o činnosti výkonného 

výboru. Výkonný výbor se za uplynulé období sešel sedmkrát a účast Vámi 

zvolených zástupců z jednotlivých okrsků byla více jak 90%. Pro přiblížení způsobu 

jednání výkonného výboru a projednávání různých záležitostí jsme v září zvolili 

veřejné zasedání ve Všerubech. Podle účasti hostů soudím, že to byl krok správným 

směrem a v příštím roce takové jednání určitě zopakujeme.  

Byly to mnohdy složité dny a týdny, kdy si nové vedení hledalo způsoby 

komunikace a další postupy fungování kanceláře a celého okresního sdružení. 

Důležitější, než řešit věci na úrovni osobních vztahů, je dělat hasičskou práci 

poctivě a svědomitě, dělat rozhodnutí podle svého nejlepšího svědomí a umět 

přijmout i to, co se mi nelíbí s pokorou a nadhledem. Valná většina členů 

výkonného výboru dokázala situaci zvládnout, a to především díky rozvaze a 

klidnému jednání. Složení výkonného výboru se tzv. omladilo a z jejich přístupu je 

patrné, že je práce zajímá a baví. Mnozí členové VV se během roku zúčastňovali 

okresních soutěží mládeže i dospělých a také bych chtěla vyzdvihnout výbornou 

spolupráci se všemi členy kontrolní a revizní rady, která si i z mého pohledu 

perfektně plní své povinnosti. Také je potřeba říci, že velmi dobře funguje 

spolupráce se starosty okrsků, někde to sice jde ještě ztuha, ale věřím, že je to 

pouze dočasné. 

 

Období, které uplynulo bylo pro nás hasiče obdobím volebním, a to na všech 

úrovních. Po volbách ve sborech, okrscích a okresním Sněmu delegátů následovalo 

v dubnu krajské Shromáždění, kdy se v Nýřanech sešli zástupci jednotlivých 

okresních sdružení v Plzeňském kraji.  

 



Do čela kraje byl opětovně zvolen pan Josef Černý z OSH Plzeň – jih a náměstky 

se stali p. Zbyšek Zuber z OSH Plzeň - jih a pan Miroslav Frost z OSH Rokycany. 

Předsedkyní krajské a kontrolní a revizní rady se stala paní Božena Radoňová 

z OSH Rokycany. 

Největší událostí pro dobrovolné hasiče byl 4. sjezd SH ČMS, který se konal 

začátkem července v Ostravě. Naše OSH zastupovali Vámi zvolení delegáti : moje 

osoba, Milan Štefl, Robert Kučera, Jaroslav Frána, Kamil Hanus a Petr Slach. Tato 

vrcholná akce byla velmi dobře připravená a zorganizovaná po všech stránkách. 

Vysoká škola báňská nám dobrovolným hasičům poskytla po oba dny sjezdu 

perfektní zázemí v celém areálu školy, samotné jednání pak probíhalo v nové aule. 

První den sjezdu patřil hodnotícím zprávám, zdravicím hostů s předáváním 

ocenění, představení všech kandidátů pro volby do ústředních orgánů a ve 

večerních hodinách pak i volbám samotným. Do čela našeho Sdružení byl 

opětovně zvolen pan Ing. Karel Richter a náměstky se stali : Ing. Monika 

Němečková, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Jan Karger, Ing. 

Václav Liška a pan Lubomír Janeba. Předsedou ústřední kontrolní a revizní rady byl 

zvolen PhDr. Josef Juráně. Za Plzeňský kraj se členem výkonného výboru stal p. 

Václav Hulec z OSH Klatovy a do ÚKRR byl zvolen pan Jan Kumpán z OSH 

Domažlice. Druhý den sjezdu byl projednán Program činnosti SH ČMS do roku 

2015 a byl dán prostor k diskusi, kde se objevila jak pochvalná, tak i kritická slova 

na různé oblasti naši dobrovolné hasičské práce. Zazněla zde také výzva 

k dárcovství krve a byla přednesena petice o zavedení povinné daně ze zisku 

pojišťoven – s touto výzvou jste se měli možnost seznámit na našich webových 

stránkách a případně ji podpořit. Závěr sjezdu se nesl ve slavnostním duchu, kdy si 

noví funkcionáři převzali dekrety o zvolení a také byly vyhlášeny výsledky soutěže 

PODAŘILO SE ! Pro náš okres s naprosto nečekaným a o to milejším výsledkem 

– starosta SDH Kaznějov a náměstek našeho OSH převzal z rukou starosty          

p. Richtera a tiskového mluvčí p. Nitry první cenu – šek v hodnotě 15tis. Kč !     

Byl to moc příjemný pocit – až mravenčí, že mám pravdu pane náměstku ! 

Sjezd byl ukončen v neděli kolem poledne schválením usnesení a závěrečnou řečí 

pana starosty. Punc vážnosti udělala státní hymna a poté jsme se pomalu začali 

rozjíždět do svých domovů. Usnesení ze 4. sjezdu dnes máte všichni v materiálech 

před sebou a program činnosti našeho občanského sdružení najdete na webových 

stránkách www.dh.cz. Prosím, věnujte těmto dokumentům pozornost a seznamte 

členskou základnu se závěry tohoto vrcholného jednání  V rámci Vašich možností 

Vás prosím, aby jste do plánu práce některé body z těchto dokumentů rozpracovali 

a společně se nám je dařilo plnit. Chtěla bych ještě podotknout, že celý průběh  

sjezdu byl živě vysílán hasičskou televizí a celý záznam je stále k dispozici na jejich 

internetových stránkách www.hasici150.cz 

http://www.dh.cz/
http://www.hasici150.cz/


VIDEO 1 

Poprosím Pavla Štefla, aby Vám promítl první připravené video. 

 

Protože po mé zprávě budou následovat hodnocení činnosti odborných rad, 

nebudu jim takzvaně fušovat do řemesla, ale dovolím si upozornit i ze strany 

výkonného výboru na několik významných akcí. 

 

Největší chloubou okresního sdružení Plzeň – sever je bezesporu naše mládež, 

která v letošním roce zaznamenala obrovský úspěch. Celostátní dorostenecká 

soutěž – Memoriál Vendulky Fránové v běhu na 100 metrů překážek byla velmi 

dobře zajištěna a její průběh byl naprosto bezproblémový. Závěrečné kolo hry 

Plamen se konalo v hasičském areálu v Dolním Hradišti, kde se podařilo v kategorii 

týmu z Nevřeně vybojovat postup do krajského kola, které se konalo v červnu 

v Klatovech. Tady Nevřeňáci neponechali nic náhodě a předvedli, jak se to na 

severu dělá a dělat se to má. Vítězství je posunulo mezi 15 nejlepších týmů 

z republiky a oni v červenci v Litomyšli dokázali, že umí – jejich celkové 3. místo je 

toho důkazem. Naše OSH bylo v letošním roce spolupořadatelem krajského kola 

dorostu a i tady jsme zaznamenali výborný výsledek. Vítězství v obou kategoriích 

patřilo severákům – dorostenkám z Úněšova a dorostencům z Obory, výpravu na 

MČR doplnila v jednotlivkyních Markéta Brunclíková z Mrtníka. Za připomenutí 

rovněž stojí krásné třetí místo v kraji dorostenek z Manětína.               

A na MČR v Litomyšli se děly věci – dorostenky jsou mistryněmi v požárním útoku 

a celkově skončily  na 4. místě a dorostenci z Obory, posílení z Horního Hradiště, 

Lhotky a Holýšova se stali vicemistry a David Dopirák – právě posila z Holýšova, 

stanul na  prvním místě v běhu na 100 m překážek. Více Vám řekne zpráva rady 

mládeže. Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat všem mladým 

hasičům, dorostencům, dorostenkám, ale i jejich vedoucím a všem, kdo se na jejich 

přípravě podíleli  za tyto výborné výsledky a skvělou reprezentaci. 

 

Pojďme si v obrazech připomenout to nejlepší z činnosti hasičské mládeže. 

VIDEO 2 

 

 

 

 

 

 

 



Ráda bych se také okrajově zmínila o akcích rady velitelů, kam každoročně patří 

základní a cyklická odborná příprava velitelů a strojníků všech JPO, a dále je to 

pořádání okresního kola v požárním sportu a také vzdělávání rozhodčích 

požárního sportu.  Již několik let je účast na okresní soutěži stále nižší a všichni 

hledáme příčiny proč – nabízí se odpověď : je to v náročnosti disciplín, v pořízení 

veškerého materiálu, který je mnohdy finančně velmi vysoký nebo je to pohodlnost 

a jen nechuť běhat stovky a štafety ? Mnoho týmů, ať mužů nebo žen je zapojeno 

v soutěžích ZČHL v PÚ nebo v seriálu soutěží v běhu na 100metrů s překážkami 

Český pohár, kdy se první soutěž koná v Plzni na CPS Košutka pod pořadatelstvím 

SDH Úněšov – tak kde je ten zakopaný pes ? Zkusme se společně zamyslet a najít 

vhodné řešení. V loňském roce rada velitelů jedno nabízela, ale nesetkalo se 

s žádnou odezvou.  

Zpráva rady velitelů bude určitě podrobnější, já Vám nabízím malou obrazovou 

prezentaci některých akcí. 

VIDEO 3 

 

Činnost všech sborů i okrsků na našem okrese je bohatá, zajímavá, podnětná a 

většinou velmi dobře zorganizovaná. Pořádají se různé soutěže, memoriály a oslavy 

výročí založení sborů. Letos svá výročí mimo jiné oslavily SDH Loza ( OSH udělilo 

ČÚ sboru ), SDH Ledce ( čestná stuha OSH ), SDH Tlučná ( znovuobnovení 

hasičského slibu a čestná stuha OSH ), SDH Kozojedy, SDH Třemošná, SDH 

Vrtbo a SDH Hubenov. V SDH Křečov v červnu vysvětili prapor. Velmi 

významnou akcí byli 12. a 13. června litoměřické slavnosti, kde náš okres 

zastupovaly sbory z Kaznějova, Křečova a Tatiné.  

V srpnu byla u řeky Střely pod Dolním Hradištěm odhalena krásná socha svatého 

Floriana, patrona všech hasičů. Hasiči ve Studené v září uspořádali KONIÁDU, 

setkání konězpřežných stříkaček a všech hasičů, kteří ctí tradice a historii. 

V letošním roce byla také slavnostně předána hasičská auta a to v Kaznějově, 

Úněšově a Horní Bříze. Podařilo se také 1. setkání Zasloužilých hasičů a 

funkcionářů našeho okresu, které se uskutečnilo  23. října s až nečekanou účastí – 

toto nás moc potěšilo a věřte, že v pořádání takovýchto setkání budeme 

pokračovat. 

Tohle je jen velmi stručný přehled o nepřeberném množství akcí, které naše sbory a 

členové pořádají – nelze obsáhnout všechno, to by jsme tady seděli hodně dlouho. 

Všem Vám patří obrovský dík za to, že hasiči jsou mnohdy jedinými, kdo na 

vesnicích a městečkách ještě něco pořádají. A neočekávají za to žádného zisku – 

snad by si zasloužili jen více úcty. 

 

Podívejme se společně na poslední připravené video. 



Vážené hasičky, vážení hasiči, hosté ! 

 

Zpráva o činnosti našeho okresního sdružení byla dnes trošku netradiční, ale snad 

to nebylo na škodu.  

Prosím Vás ještě chvilku o pozornosti. 

Před měsícem proběhly v obcích a městech komunální volby. Do obecních a 

městských zastupitelstev byli zvoleni i dobrovolní hasiči, kteří budou jistě hájit a 

prosazovat zájmy našeho sdružení a vzájemné spolupráci se bude dařit stále lépe. 

V současné ekonomické situaci to žádná firma, podnik i živnostníci nemají a 

nebudou mít jednoduché. I naše občanské sdružení na tom nebude nejlépe – a to 

jak ústředí, tak i nižší články. Hasiči si vždycky dokázali pomoci a já pevně věřím, 

že tomu tak zůstane i nadále. Ovšem neobejde se to bez některých změn a jednu 

z nich Vám nyní navrhuji: 

Po diskusích a následném doporučení výkonného výboru Vám předkládám návrh 

na zvýšení členských příspěvků od ledna 2011,  a to na částku 100,-- Kč za 

dospělého hasiče, členské příspěvky za hasiče do 18ti let navrhuje výkonný 

výbor ponechat ve výši 50,-- Kč. Pro někoho to bude třeba nepřijatelné  a bude 

za tímto návrhem hledat něco nedobrého. Ne – tak to není. Dovolte mi, abych 

Vám vysvětlila, že roční příspěvek na činnost dobrovolných hasičů je použit na 

zajištění chodu kanceláře, pochopitelně, že včetně mzdy, která je stanovena 

v minimální výši a půl roku dotována z grantů a dotací, které nám přiděluje ústředí. 

Do provozu patří služby jako je spotřeba energie, plynu a vody, výkony spojů – což 

jsou služby za telefon a poštovné, nejnutnější kancelářský materiál, opravy a údržba 

našeho majetku a především zajištění okresních akcí pro mládež i ostatní oblasti. 

V neposlední řadě jste všichni hasiči pojištěni pro případ úrazu a trvalých následků 

při pořádáních Vašich akcí, pojištění se vztahuje také na členy zásahových jednotek 

a mládež je tzv. pojištěna dvakrát, jednou u HVP, a.s. a pak díky smlouvě s Českou 

radou dětí a mládeže u pojišťovny Generali. Tolik k vysvětlení, kam jdou Vaše 

členské příspěvky – nejen já, ale i ostatní členové výkonného výboru očekáváme, že 

se v diskusi k tomuto návrhu vyjádříte a podpoříte jej. 

Významným příjmem do rozpočtu okresního sdružení jsou provize naší Hasičské 

vzájemné pojišťovny. Každoročně se jedná „cirka“ o 40tis. Kč. A mohlo by to být 

určitě vyšší číslo – odpovím Vám proč. Z každé pojistné smlouvy, kterou si my 

hasiči s HVP uzavřeme, jdou provize nejen zprostředkovateli, ale také okresnímu 

sdružení i sboru – většina sborů má s HVP uzavřenu smlouvu o spolupráci.            

A navíc každý člen našeho sdružení má například u pojistné smlouvy na majetek a 

domácnost 20% trvalou slevu a na povinném ručení je to 10% sleva z celkového 

pojistného. Praxe je ovšem v mnoha případech jiná – nosíme pojistné jiným 

pojišťovacím ústavům, místo toho, abychom je přinesli takříkajíc domů.  



Logicky jsou tady velké rezervy v naplňování našeho rozpočtu a v důsledku se 

sbory ochuzují o nemalé příjmy. V materiálech, které jste dnes obdrželi máte také 

dotazník HVP – Pojištění s úsporou – prosím, předejte tento dotazník Vašim 

členům ! Pro příklad Vám povím, že jedním ze sborů v našem okrese, který je 

v republice co se pojišťování týká na předních místech je SDH Manětín.           

HVP každoročně vyhlašuje tři nejlepší sbory a OSH a odměna za loňský rok činila 

pro okresní sdružení za první místo 150 tis. Takže prosím, zamysleme se společně 

nad nabídkou naší pojišťovny a pokusme se využít jejích služeb a tím finančně 

pomoci nejen sami sobě,  ale i okresnímu sdružení.  

Dalším příjmem by mohly být rovněž provize z Výzbrojny požární ochrany, ale zdá 

se, že tato akciová společnost na tom ekonomicky není nejlépe – proč ? Podle 

mého názoru je to špatným managerským vedením. I na celorepublikovém Sněmu 

starostů letos v říjnu padaly na vedení VPO velmi nelichotivá slova a vedení našeho 

ústředí společně s vedením výzbrojny bude muset nám, členům sborů a 

funkcionářům na krajských i okresních úrovních v nejbližší možné době podat 

návrh na urychlené řešení této nelichotivé situace. 

 

Vážení, hovořím o těchto problémech především proto, že pokud se nám nepodaří 

zajistit dostatečný finanční příjem, budeme muset přistoupit například k omezení 

provozu kanceláře OSH a toto omezení by se citelně projevilo i v zajištění činnosti 

mládeže, odborné přípravy, požárním sportu a v dalších oblastech.  

Finanční zdroje nechceme a nebudeme mít jen z členských příspěvků a provizí, ale 

pokusíme se sehnat další dotace – například z krajského úřadu nebo nadací, kde 

neziskové organizace mohou požádat o příspěvky na svou činnost. Toto je jeden 

z hlavních úkolů pro každého člena výkonného výboru ! 

 

Za několik málo týdnů skončí rok 2010 a mnozí se ptáme – co nám přinese rok 

s dvěma jedničkami na konci ?  

Nám hasičům určitě další zodpovědnou a náročnou práci. Někde jsem četla, že 

velmi důležitým projevem smyslu pro lidskou pospolitost a solidaritu je spolkový 

život, život nejrůznějších občanských sdružení, zkrátka všeho, co vniká zdola a 

dobrovolně. Říká se tomu též neziskový sektor, který pomáhá mnoha lidem 

obohatit život, ale především a hlavně je asi jedním z nejzřetelnějších společenských 

projevů toho dobrého, co je v nás. Tato oblast, do které patříme i my, dobrovolní 

hasiči, nemá u nás příliš snadný život a politické elity k ní chovají notný kus 

nedůvěry. Tím ovšem celé společnosti moc nepomáhají a v důsledcích tím škodí      

i sami sobě. Proto je nutné při každé příležitosti připomínat našim politikům        

na všech úrovních, že existujeme a nejsme neužitečnou složkou našeho života.  



Připomínejme práci členů v zásahových jednotkách obcí a měst, ale i práci při 

udržování kulturních a společenských tradic. Toto poslání naše okresní sdružení 

hasičů určitě naplňuje ! A je samozřejmé, že to co děláme tzv. navíc od ostatních je 

nemyslitelné bez podpory rodin, především těch nejbližších a za tuto podporu a 

pochopení jim děkujeme !  

 

 

 

Především ze závěru mé zprávy je patrné, že to jako hasiči nebudeme mít 

jednoduché – ale kdo to má dnes jednoduché, že ?!?!?! Proto Vás prosím a žádám o 

spolupráci na každém úseku naší činnosti. Také bych chtěla na tomto místě velmi 

poděkovat Hasičskému záchrannému sboru Pk, jmenovitě pak panu krajskému 

řediteli Ing. Pavlasovi a dále pak panu Ing. Musilovi, Ing. Pathymu a Ing. Livinkovi 

za velmi vstřícnou spolupráci a pomoc, které se nám z jejich strany bohatě dostává. 

Ať je to při zajišťování odborné přípravy velitelů a strojníků, soutěží, zápůjčce 

překážek a jejich pomoc jsme velmi ocenili při návratu ze sjezdu, kdy nám nezištně 

pomohli, když se nám u Brna rozbilo auto. 

 

Vážení přítomní ! 

 

Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám všem poděkovat za Vaší činnost. 

Nezapomeňte ani Vy při výročních valných hromadách na poděkování Vašim 

starostům obcí a měst i Vašim rodinám.  

Přeji Vám jménem výkonného výboru i jménem svým ať Vás v příštích dnech 

provází štěstí, úspěchy a láska Vašich blízkých. Ať v klidu a pohodě prožijte 

vánoční svátky, ať máte v novém roce dostatek dobrých přátel a ať se Vám vyplní 

všechna Vaše i ta nejtajnější přání ! 

A hlavně – ať jste zdraví, protože bez zdraví – život šťastný není ! 

 

Děkuji Vám za pozornost ! 


