
 

 

 

 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči! 

Jménem výkonného výboru OSH Plzeň-sever Vás vítám na pravidelném podzimním 

Shromáždění představitelů SDH. Jako každoročně zhodnotíme činnost a práci za 

uplynulý rok a věřím, že si z dnešního jednání odnesete informace, které Vám 

pomohou především při pořádání výročních valných hromad, které nás 

v následujícím období čekají.  

Rok 2014 byl rokem velkých oslav 150. výročí založení prvního českého hasičského 

sboru. Na mnoha místech naší republiky se konaly důstojné oslavy tohoto 

významného výročí. Na našem okrese jsme si při setkání Zasloužilých hasičů toto 

hasičské jubileum rovněž připomněli v Trnové, kde byly předány Zasloužilým 

hasičům a hostům pamětní medaile – dnes si někteří z Vás tyto medaile jako 

poděkování za aktivní práci pro dobrovolné hasiče rovněž převezmou.  Ve zprávě 

starostky i ze zpráv jednotlivých odborných rad uslyšíte, že se nám společně daří 

naplňovat hasičskou myšlenku, ale také dosahovat nemalých úspěchů – především 

na sportovním poli! Společenské klima není nejlepší – nás obyčejných lidí se velmi 

nelibě dotýká „hašteření“ na nejvyšší politické scéně, denně slyšíme ze všech 

sdělovacích prostředků spoustu negativních zpráv, hrnou se na nás záležitosti, 

týkající se platnosti Nového občanského zákoníku…ale chci věřit, že se s problémy  

„po hasičsku“ popereme.  

Čekají nás ve většině sborů volební valné hromady. Je to jen začátek odpovědné a 

důležité činnosti všech článků našeho sdružení, protože od voleb ve sborech 

budeme pokračovat v potvrzení nebo obměně okrskových výborů a v příštím roce 

nás čekají volby na okresní, krajské i republikové úrovni. Věnujte náležitou pozornost 

výběru vhodných kandidátů na všechny funkce, aby jste za pár měsíců nestáli před 

problémem, že funkcionáře máte zvolené, ale oni nepracují a vlastně ani o to nemají 

zájem! Nezapomeňte rovněž důkladně vybrat Vašeho zástupce do výkonného 

výboru, případně do vyšších funkcí. Dnes máte v materiálech návod a veškeré 

podklady k zajištění volebních VVH ve sborech – obdobně se postupuje i v okrscích. 

V diskusi se prosím zeptejte na vše, co Vám nebude jasné. 

 



Součástí materiálů je také přehled hospodaření za období leden až září 2014, návrh 

rozpočtu na rok 2015, metodický návod k zajištění volebních VVH, informace             

o platbách členských příspěvků, programu evidence SDH a termínové kalendáře akcí 

na všech úrovních. 

Velmi důležitými jsou přiložené tiskopisy Zpráva o VVH, Hlášení o činnosti, vč. 

vysvětlivek a Příloha k registračnímu listu. Věnujte jim náležitou pozornost především 

při vyplňování a následně včasném odevzdání na kancelář OSH. 

Mapka, kterou jste dnes obdrželi, Vás dovede do nového sídla kanceláře našeho 

okresního sdružení. POZOR – doručovací adresou prozatím zůstává Pobřežní ul. 17, 

301 00 Plzeň. Po březnových volbách nového vedení OSH, bude do Spolkového 

rejstříku Městského soudu v Praze zavedena nová adresa. 

Ráda bych se na tomto místě zmínila o finanční podpoře Plzeňského kraje, které se 

nám od roku 2012 hojnou měrou dostává. Tato účelová dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje nám pomáhá v obměně a modernizaci překážek pro mladé hasiče, 

i ostatních materiálně-technického zabezpečení OSH, dále při pořádání okresních i 

krajských akcí a finanční podporu rovněž využíváme při propagaci naší práce. 

V letošním roce jsme byli pořadateli krajského kola hry Plamen. Závěrečného 

vyhodnocení se mimo dalších hostů zúčastnil pan Václav Šlajs, hejtman Plzeňského 

kraje, který svou přítomností podpořil mladé hasiče z celého Plzeňského kraje, 

poděkoval jim za kvalitní výkony a organizátorům této krajské akce vyjádřil 

poděkování. Velmi si finanční podpory Plzeňského kraje vážíme a věříme, že i 

v následujícím období nám, dobrovolným hasičům, bude přáno! Děkujeme! 

 

Všechny zprávy, zápis i usnesení z dnešního jednání najdete v nejbližších dnech na 

webových stránkách OSH – www.oshps.cz. Rovněž tak na zmíněné internetové 

adrese budou k dispozici všechny tiskopisy, které jste dnes obdrželi. Prosím, aby jste  

v diskusi vyjádřili Vaše připomínky, návrhy případně kritiku k činnosti okresního 

orgánu. 

 

Vážené kolegyně, kolegové – hasičky a hasiči!  

Za pár týdnů se budeme loučit s rokem 2014. Chtěla bych Vám všem za odvedenou 

práci na všech úsecích hasičské práce poděkovat. Jedinec nedokáže téměř nic, ale 

parta dobrých přátel dokáže mnohé – a výsledky na našem okresním sdružení jsou 

toho příkladem. Poděkujte prosím při valných hromadách také všem starostů obcí a 

měst, bez jejichž podpory by naše činnost byla o poznání „chudší“. Díky patří také 

rodinným příslušníkům, protože mnohdy je naše dobrovolná hasičská práce 

vykonávána právě na úkor rodin.  

Jménem výkonného výboru i jménem svým Vám přeji, aby letošní vánoční dny jste 

prožili s Vašimi nejbližšími v klidné a příjemné pohodě Vánoc. Do roku 2015 nám pak 

všem přeji pevné zdraví, hodně trpělivosti a optimismu a také úspěchů jak 

v pracovním tak osobním životě! 

 

         Alena   F o l d o v á 

                 starostka OSH Plzeň-sever 

http://www.oshps.cz/


 

 

 

 


