
 

 
 

 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči! 

Je to téměř na rok a den přesně, kdy jsme se společně sešli na pravidelném Shromáždění 

představitelů SDH, které se v roce 2012 konalo v Pňovanech. Během uplynulých dnů, týdnů   

a měsíců jsme každý z nás prožili mnoho dobrého, úspěšného, ale v našich životech a konání 

se také objevil nějaký ten nezdar. Celá naše společnost si prošla a stále prochází nesnadným 

obdobím, a to v každém směru. Nejhorší je to snad v politice a v mezilidských vztazích. Naše 

sdružení je neziskovou, apolitickou organizací, které se ale mnoho změn, především 

v legislativě přímo týká. A tak nám hasičům nezbývá nic jiného, než se s problémy a mnohdy 

na první pohled neřešitelnými záležitostmi, vypořádat po svém!  

Dnešní jednání Shromáždění představitelů SDH je mimořádně i volební. Vzhledem k rezignaci 

2. náměstka p. Roberta Kučery k 26. 6. 2013 dnes zvolíme náměstka nového. Po diskusi 

v okrscích přišel pouze návrh jediného jména – p. Luděk Ekstein z SDH Vejprnice. Proto máte 

ve svých materiálech hlasovací lístek. K volbě prosím přistupte zodpovědně, děkuji Vám! 

Jak dnes uslyšíte, na okrese Plzeň – sever se jako hasiči máme čím prezentovat. Tradičně 

nám největší radost dělá naše mládež, která již pět let dokazuje, že je v Plzeňském kraji 

nejlepší! 

V tomto zpravodaji, který držíte v rukou, najdete výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí roku 

2013, návrh rozpočtu na rok 2014, metodický návod k výročním valným hromadám, 

informace k bezhotovostní platbě členských příspěvků, tiskopis Hlášení o činnosti za rok 

2013, včetně vysvětlivek k jeho vyplnění, informace z kanceláře OSH, termínové kalendáře 

okresních, krajských i republikových akcí, u nichž jsou známy termíny nebo místa konání        

a dále pak vysvětlení fungování občanských sdružení od účinnosti Nového občanského 

zákoníku a v neposlední řadě informaci o novele živnostenského zákona, která zavedla 

koncesi na prodej alkoholu a lihovin. O mnohém budeme jistě společně diskutovat                   

a případné Vaše dotazy budou dostatečně a kvalifikovaně zodpovězeny. 

Z tabulkového přehledu hospodaření našeho OSH vyplývá, že jsme již třetím rokem obdrželi 

účelovou dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje, která nám pomáhá kvalitně zabezpečit 

naši činnost především v oblasti práce s mládeží, s přípravou a organizací vzdělávacích akcí, 

soutěží, nákupu materiálně – technické základny a rovněž tak při údržbě a nákupu 

sportovního a technického materiálu.  



Velmi si této podpory krajských zastupitelů vážíme a jsme přesvědčeni, že jim není lhostejná 

práce tisíců dobrovolných hasičů Plzeňského kraje, kteří pomáhají při živelných událostech, 

jsou nápomocni všem starostům obcí a měst, spolupodílí se na výchově mladé generace a 

v mnoha případech jsou jedinými nositeli tradic a kultury ve svých působištích.  

Bratři a sestry! 

Jednotlivé zprávy vedoucích odborných rad, včetně zprávy o činnosti, zápis a usnesení 

z dnešního jednání najdete v nejbližších dnech na internetových stránkách – www.oshps.cz. 

Využijte prosím tento materiál k informování široké členské základny našeho okresního 

sdružení při Vašich výročních valných hromadách. 

Do konce roku nám zbývá 46 dnů. Chtěla bych Vám všem vyjádřit za sebe i celý výkonný 

výbor poděkování za všechnu Vaši činnost a nezáleží na tom, zda to bylo při výjezdech nebo 

sportovních či kulturních akcích. Vím, že se na mnohé z Vás můžeme spolehnout při pořádání 

okresních či krajských akcí – děkujeme! Vyřiďte také poděkování Vašim nejbližším, protože 

bez jejich podpory a pochopení bychom společně nemohli fungovat a naše výsledky by byly   

o poznání horší. 

Jménem svým i jménem výkonného výboru OSH Plzeň – sever Vám do dalšího období přeji 

pevné nervy, hodně odhodlání a trpělivosti! Za měsíc nás čekají nejkrásnější svátky v roce – 

Vánoce. Prožijte je v kruhu rodiny v klidu, vzájemné pohodě a zkuste aspoň během 

svátečních dnů tak zvaně vypnout a užijte si krásné chvíle! Do všech dnů roku 2014 Vám přeji 

pevné zdraví, správná rozhodnutí a hodně úspěchů! 

 

V Dolním Hradišti, 16. 11. 2013  

        Alena  F o l d o v á 

        starostka OSH Plzeň - sever 

        

 

 

 

http://www.oshps.cz/

