
Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté ! 

Dovolte i mě, abych Vás jménem svým i jménem výkonného výboru našeho 

okresního sdružení pozdravila a přivítala Vás na jednání Shromáždění 

představitelů sborů dobrovolných hasičů zde v Pňovanech. 

Dnes je 17. listopadu, svátek slaví Mahulena, někteří z Vás třeba i narozeniny a 

všichni si v tento den připomínáme již po třiadvacáté události z roku 1989 – 

dnes je státní svátek, a to Den boje za svobodu a demokracii. Více jak dvě 

desítky let jsme svědky a účastníky různých reforem, opatřeních, nařízeních, 

v posledních pár letech především politických tahanic a korupčních afér. 

Nebojte se, nebudu se tady pouštět do nějakého hodnocení nebo politické 

přednášky – každý rozumný člověk si úsudek udělá sám. Považuji ale za nutné 

připomenout : 

Neúnosná ekonomická situace nutí i nás hasiče k razantním opatřením a škrtům 

– tu na pohonné hmoty, tu na ochranné pomůcky, tu na další a další materiál a 

služby. Jednotkám  obcí a měst se snížili rozpočty, a to mnohdy na míru, kdy jen 

horko těžko dokážou zajistit úkoly a služby, ke kterým byly zřízeny. I přes 

všechno to negativní se dál snažíme přežít a svou činnost pro naši dobrovolnou 

organizaci dělat co nejlépe. Ať je to v jednotkách, v kolektivech mladých hasičů, 

při soutěžích a oslavách, při pořádání společenských a kulturních akcích – všude 

jsou hasiči vidět a vidět je především jejich práce. Nejinak je tomu i na našem 

okrese. Ve zprávách jednotlivých vedoucích odborných rad budete mít možnost 

vyslechnout, co se v letošním roce povedlo i nepovedlo. 

Činnost výkonného výboru je daná plánem práce. Od ledna se uskutečnilo osm 

řádných zasedání, z toho to březnové bylo veřejné a tak trochu slavnostní, kdy 

jsme byli hosty u hasičů v Plasích, kteří slavili 130. výročí založení a byl jim 

slavnostně předán zrestaurovaný prapor. V červnu jsme pak využili 

pohostinnosti hasičů z Křelovic a společně se starosty okrsků nebo jejich 

zástupci jsme hodnotili uplynulý půlrok. Tato veřejná či otevřená jednání 

výkonného výboru se podle Vašich reakcí staly důležitými setkáváními. 

V průběhu roku se projednávala organizační zabezpečení okresních soutěží, 

hodnotila se činnost odborných rad a řešily se záležitosti týkající se 

hospodaření, schvalování vyznamenání a další záležitosti.  Ze všech jednání jsou 

pravidelně na internetových stránkách OSH uveřejňována usnesení pro Vaši 

informovanost a další potřebu. 



Účast jednotlivých členů výkonného výboru hodnotím jako dobrou, zástupci 

okrsků Dolní Bělá a Krsy Úněšov mají jisté rezervy, ale lze pochopit pracovní 

vytížení. Do našeho Sdružení každý vstupuje dobrovolně, dobrovolně se nechá 

zvolit do funkce – a pak už je z mého pohledu po dobrovolnosti. A to na všech 

úrovních – myslím tím sbor, okrsek, okres, kraj, ústředí.  

Stanovy nám přesně vymezují práva a povinnosti člena, kde se mimo jiné říká, 

že člen hasič je povinen v rozsahu a způsobem určeným Stanovami zejména 

aktivně se podílet na činnosti, řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen, 

jimiž byl pověřen a plnit úkoly, které se zavázal plnit.  

V dnešních materiálech máte tzv. Rukověť funkcionáře SDH. V mnohých 

sborech o tomto dokumentu nemají ani ponětí – ve výkonném výboru bychom 

si přáli, aby jste se touto dělbou práce řídili a minimálně si jí alespoň přečetli. 

Pak se nemůže stát, že přijde dotaz, kdo za co ve sboru či okrsku zodpovídá, co 

má na starosti a podobně. Na tomto místě připomínám, že byl v červnu 

letošního roku novelizován Jednací, Organizační a Volební řád.  Shromážděním 

starostů OSH byly v dubnu letošního roku schváleny některé změny a dodatky i 

ve Stanovách – ověřené znění najdete na webu OSH v oddíle výkonný výbor. 

Nakonec všechny dokumenty jsou ke stažení na ústředních stránkách 

dobrovolných hasičů. Mezi významné změny patří podpora všeobecné 

sportovní činnosti svých členů a zvyšování kondice v duchu zásad sportu pro 

všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni. 

Důležitou změnou je pak v čl. 19 – vznik řádného členství – odstavec 1, písmeno 

b) mladým hasičem se stane fyzická osoba starší tří let a nedovršující osmnácti 

let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých 

hasičů, pokud ve sboru působí. Tolik zkrácená citace z  našich předpisů. 

Doporučuji Vám všem, aby jste se s těmito změnami seznámili. V případě zájmu 

jsme schopni pro jednotlivé okrsky uspořádat něco jako malé školení či 

přednášku ke všem předpisům našeho Sdružení. 

Bez nadšení lidí, bez poctivé a mravenčí práce mnohých z Vás by naše sdružení 

nebylo životaschopné. Jeden člověk sám nikdy nic nezmohl a nezmůže, ale 

parta dobrých lidí a kamarádů dokáže hodně. Ani já a se mnou celý výkonný 

výbor si nedovedeme představit činnost bez odborných rad, bez obětavých 

členů jednotlivých sborů, kteří svůj volný čas věnují práci s  mládeží, 

volnočasovým aktivitám, zajišťováním soutěží a dalších akcí a ve 100% bez 

nároku co za to ! Jedinou odměnou je radost v očích dětí a také uznání našich 

spoluobčanů.  



Vedoucí odborných rad Vás podrobně s jednotlivými činnostmi seznámí ve 

svých zprávách, mě dovolte jen stručné celkové zhodnocení. 

Naše mládež – to je chlouba celého okresu Plzeň – sever jak uslyšíte od 

vedoucího rady mládeže a náměstka pana Jaroslava Frány ! Od roku 2008 jsme 

pravidelně účastníky Mistrovství ČR ve hře Plamen a dorostu za Plzeňský kraj. 

Na úspěchy kolektivů z Horního Hradiště a Nevřeně v tom letošním navázali     

4. místem mladí hasiči z Manětína. V kategorii dorostu se na MČR objevují stále 

stejná jména – Úněšov, Nekmíř, Obora – letošní úspěchy  2. místo dorostenek 

z Úněšova a 3. místo dorostenců z Obory hovoří za vše. Tajemství úspěchu – 

žádné není – jen pilný trénink !!! Mládeži děkuji za skvělé výkony a výsledky a 

Vám vedoucím a trenérům za stálou obětavost, trpělivost a podporu při 

schůzkách a trénincích. Kdo jste byl minulý týden na slavnostním setkání 

mládeže v Manětíně, dáte mi jistě za pravdu, že to bylo krásné završení letošní 

veleúspěšné sezóny, kde se po vzoru „NEJ atleta“ vyhlásily ti nejlepší jednotlivci 

a kolektivy na našem okrese. 

O úspěších našich dospělých hasičů a o práci odborné rady velitelů v  oblasti 

výcviku, včetně soutěže O čestnou standartu OSH Vás bude informovat vedoucí 

rady p. Kamil Hanus. Já si dovolím jen pár vět : Jak to vidíte Vy, představitelé 

sborů s požárním sportem a účastí týmů na okresním kole ? Nakonec, ptám se 

na to samé již třetí rok za sebou a stále nemám odpověď . Víte, ono připravovat 

okresní soutěž pro pět nebo patnáct týmů dá stejnou práci, ale vždycky je 

radost mít na soutěži více týmů. Bylo by vhodné a dobré se tím ve sborech 

zaobírat. Je problémem disciplína – běh na 100 metrů s překážkami nebo 

štafeta ? Požární útok určitě ne ! Chci věřit, že se v  diskusi k této problematice 

vyjádříte. Na tomto místě bych se ráda ještě zmínila o dvou přínosných 

počinech, či jak to nazvat. V září byla jednotkám sborů dobrovolných hasičů 

v Dýšině a Kaznějově předána zcela nová hasičská auta. Cesta k této technice 

nebyla vůbec jednoduchá a jak velitele jednotek, tak starosty obcí stála hodně 

úsilí a nervů!  A rovněž díky velké finanční podpoře Krajského úřadu Plzeňského 

kraje se tato technika zařadila do poplachového plánu a již dobře slouží svému 

účelu.  

Do odborného hodnocení práce rady prevence se opravdu pouštět nebudu, 

vzala bych nejspíš vítr z plachet vedoucímu rady p. Petru Severovi, jen lehce 

připomenu, že rada organizuje literární a výtvarnou soutěž PO očima dětí a 

v letošním roce jsme měli zastoupení i v republikovém kole.  

 



Nejmladší  odbornou radou je rada civilní ochrany a ochrany obyvatel pod 

vedením pana Míry Plaščiaka ( mimochodem nejstarší člen VV i vedoucí rady, 

ale vůbec to není na závadu, ba naopak ). Činnost této rady je specifická, 

spočívá v informování obyvatel v případě živelných pohrom a dalších událostí a 

naše rada organizuje i přednášky pro obyvatele obcí a měst.  

V letošním roce se doslova rozpohybovala naše rada historie. V říjnu se 

uskutečnilo již III. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, které se opravdu 

povedlo. Každý účastník si odnesl kromě příjemných zážitků ze setkání s letitými 

kamarády malý odznak a pamětní list.  

Byl aktualizoval seznam všech zasloužilých hasičů s titulem, v letošním roce toto 

ocenění převzali pan Jiří Beran ze Zruče a páni Jaromír a František Mudrovi 

z Kralovic. V září se rada sešla s vedením OSH a z jednání vzešla zajímavá 

iniciativa a to, sestavit a vydat almanach všech zasloužilých hasičů a 

historických praporů našeho okresu.  Předkládám Vám tímto do diskuse další 

podnět – bude Vám doporučeno, aby jste schválili utvoření redakční rady, která 

se na sestavování tohoto almanachu bude tvořit podílet. 

V letošním roce oslavily sbory Zruč, Dýšina, Štichovice, Blatnice, Hromnice, 

Město Touškov, žilov, Kopidlo, Příšov, Nekmíř a Lité svá výročí založení, pokud 

jsem na někoho zapomněla, omlouvám se.  Oslavy byly povětšinou pečlivě 

připravovány, samotný průběh oslav byl důstojný, o čemž jsem se mohla 

přesvědčit nejen já, ale i ostatní členové výkonného výboru. Byla udělena 

republiková, krajská i okresní vyznamenání, která si převzali ti nejaktivnější 

z Vás. Během celého roku probíhali další soutěže pro mládež i dospělé, 

memoriály a další akce, na kterých jste se organizačně i technicky podíleli.  

V dnešní hektické době, kdy slyšíte ze všech stran, že nic nejde, že se nic 

nestíhá je příjemné vidět a být u toho, kdy se sejde parta lidí, kteří nekoukají na 

čas a vlastní pohodlí a umí připravit soutěž, zábavu, posezení. A když je dobrá 

spolupráce s obecními úřady, to se to pak organizuje, že mám pravdu ! Všem 

Vám i všem starostům a zastupitelům obcí a měst patří velké poděkování, a to 

především za propagaci dobrovolných hasičů a jejich činnosti. V menších 

městech a obcích jsou hasiči povětšinou jedinou složkou, která zajišťuje 

kulturně společenskou nebo i sportovní aktivitu a je třeba si toho považovat.      

I když se leckde najdou škarohlídi, kteří na všem najdou chyby, nedejte se. 

Protože bez dobré zábavy a spokojených vztahů to nejde v  životě, ale ani 

v jakémkoliv spolku nebo partě kamarádů. 

 



Nyní mi dovolte, abych se lehce zmínila o ekonomické stránce. Všichni jste dnes 

v materiálech obdrželi přehled příjmů a výdajů za období leden až září. Zprávu 

Vám pak přednese náměstek pan Milan Štefl. 

V oblasti příjmů je významnou položkou účelová dotace z Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, která byla všem OSH v Plzeňském kraji přidělena ve stejné 

výši jako v loňském roce. Z finančních prostředků bylo v roce 2011 uhrazeno či 

pořízeno například : překážky pro mladé hasiče, přetlakový ventil, výroba 

reklamních bannerů, nová startovní čísla, projektor včetně plátna, fotoaparát, 

oprava okresní přenosné stříkačky, tisk kalendářů a organizační a technické 

zajištění slavnostního vyhlášení mládeže. V letošním roce jsme z prostředků 

dotace nakoupili nový notebook včetně programového vybavení a antivirového 

programu, část nákladů stravování a technického zabezpečení při hře Plamen, 

technické a organizační zabezpečení Memoriálu Vendulky Fránové a soutěžích 

dospělých a byla zakoupena výkonná zvuková aparatura včetně kabeláže. 

Finanční prostředky nám rovněž posloužily při organizování slavnostního 

vyhlášení nejúspěšnějších sportovních výsledků mladých hasičů a do konce roku 

budou zakoupeny ještě dvě překážky, konkrétně příčná břevna, pro mladé 

hasiče a bude doplněna materiálně-technická základna OSH a rovněž nám 

finance poslouží k provozním nákladům především na úseku činnosti s mládeží. 

Dnes jste všichni do sborů obdrželi okresní kalendář a také pro všechny naše 

členy kapesní vydání kalendáře na rok 2013 – i tady bude část dotačních peněz 

použita na úhradu. Tato finanční pomoc pro naše sdružení je opravdu na místě 

a jsme rádi, že našemu hejtmanovi a krajským zastupitelům není lhostejná 

dobrovolná hasičská práce především v oblasti výchovy mládeže. Snažíme se 

cíleně, smysluplně a tam, kde je to nejvíce zapotřebí tyto dotační peníze 

vyčerpat – velmi si toho vážíme ! 

 

Vzájemná spolupráce s Hasičským záchranným sborem je na vysoké úrovni.     

Ať je to při zajišťování odborné přípravy velitelů a strojníků nebo pomoc při 

soutěžích, kdy jsou nám zapůjčovány překážky a nebo zajišťována technická 

pomoc – spolupráce je mnohdy nadstandardní. Především tuto spolupráci  

oceňujeme při celostátní soutěži dorostu pod názvem Memoriál Vendulky 

Fránové. Děkujeme za vstřícnost a ochotu panu krajskému řediteli plk. Ing. 

Pavlasovi, řediteli Územního odboru Plzeň plk. Ing. Musilovi i ostatním 

velitelům stanic.  

 



Ještě několik slov k naší Hasičské vzájemné pojišťovně. Byla jsem požádána paní 

ředitelkou pobočky v Plzni Ing. Yvetou Korunkovou, abych Vás pozdravila a 

tlumočila poděkováním všem, kteří pojišťovnu podporují a propagují. 

Všeobecně se pojišťovnám v republice moc nedaří, a to díky ekonomické krizi, 

kdy občané šetří kde se dá. V loňském roce naše pojišťovna musela na pokyn 

České asociace pojišťoven zvýšit sazby u povinného ručení, což mělo za 

následek jak nevoli ze strany Vás klientů – hasičů, tak i velký pokles v uzavírání 

pojistného. Pojišťovna garantuje, že pro rok 2013 sazby pojistného zvyšovat 

nebude – jiné pojišťovny to ale zaručit nemohou. Víte, že při jakémkoliv 

uzavření pojistných smluv máme jako hasiči trvalou slevu, která se pohybuje od 

10 do 20ti procent, a navíc tam, kde je uzavřena smlouva o spolupráci a 

pojišťovací agent uvede na smlouvě Váš kód, jdou provize na sbory, tak si lze 

vylepšovat významnou měrou rozpočet ve sboru. Podle informací paní ředitelky 

Korunkové vím, že Pobočka Hasičské vzájemné pojišťovny Plzeň patří mezi dvě 

nejúspěšnější pobočky v republice, plán produkce je plněn na 97%.  

Doporučovala bych nám všem, abychom svou pojišťovnu maximálně 

podporovali především tím, že si majetek i ostatní rizika pojistíme právě u HVP ! 

Buď se můžete obrátit přímo na mně nebo na pana Františka Hanuse                  

a pochopitelně můžete navštívit pobočku v Plzni v Purkyňově ulici – věřím, že 

vždy najdeme to nejvhodnější řešení Vaší pojistné ochrany. 

 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté ! 

Zpráva o činnosti našeho okresního sdružení se pomalu blíží ke konci. Chci věřit, 

že jsem shrnula ty nejdůležitější činnosti a úspěchy. Určitě se ale i mnohé 

nepovedlo, každý sám nejlíp ví, kde má ještě bolavou patu. Nejinak je tomu        

i v práci okresního orgánu – nikdy nemůžeme být spokojeni, vždy je něco, co se 

dá udělat lépe, stejné je to i v našich soukromých životech. Já i mí kolegové 

z výkonného výboru i členové odborných rad se snažíme, aby těch chyb a 

neúspěchů bylo minimálně. Jsme tady pro Vás, a proto neváhejte a obraťte se 

na kohokoliv z nás s prosbou, dotazem – věřím, že Vám bude vždy odpovězeno. 

Vítáme Váš stále se zvyšující zájem a oblibu v internetových stránkách 

www.oshps.cz, kde díky našemu webmasterovi Pavlu Kolářovi, máte aktuální 

informace o veškerém hasičském dění na našem okrese – ať jsou to zápisy 

z jednání, pozvánky na aktivy, memoriály, soutěže a další události, které pořádá 

okres nebo sbor či okrsek. 

 

http://www.oshps.cz/


Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkovala za veškerou Vaši činnost jak 

v jednotkách, kolektivech mladých hasičů, všem sportovcům – zkrátka všem 

hasičům, hasičkám i hasičátkům bez jejichž obětavé a mnohdy nedoceněné 

práci by naše sdružení neexistovalo.  

Díky patří také starostům a zastupitelům obcí a měst, kteří vaši činnost 

podporují a mnohdy i spolufinancují. A obrovské poděkování náleží Vašim 

rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Protože pro někoho slovo hasič 

nic neznamená, ale pro nás je to jedna velká rodina.  

Přejme si navzájem, ať je i nadále naše hasičská rodina stabilní, životaschopná a 

její práce je nadále úspěšná aspoň tak, jako doposud.  

 

S blížícím se koncem roku se dny krátí, sluníčko už moc nehřeje, většinou ani 

nevykoukne, příroda se halí do mlh a brzy i do sněhového či mrazivého hávu.  

My hasiči povětšinou ani v tomto období nespíme zimním spánkem. Čekají  nás 

výroční valné hromady, mnohde příprava hasičských plesů, zimních soutěží a 

další aktivity. Ať se Vám vše vydaří tak, jak si přejete. A nejen Vy, ale i všichni 

Vaši kamarádi, přátelé a ostatní spoluobčané vědí, že jste tady pro ně,  ať už při 

jakékoliv nepříjemné události, ale i při zábavě. 

O Vánocích si užijte tu pravou sváteční atmosféru, zkuste zapomenout na trable 

všedních dnů a společně se svými blízkými prožijte svátky klidu, spokojených 

dětských očí a milých setkávání. 

Do třináctkového roku Vám přeji především pevné zdraví. Hodně optimismu, 

nadhledu a také trpělivosti.  

 

 

 


