
Z P R Á V A 
pro Shromáždění představitelů SDH, 21. 11. 2015 v Horní Bělé 

za období březen – listopad 2015 
 

Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté! 
 
Do konce roku 2015 zbývá 40 dnů, někdo si řekne, zase budeme o rok starší, 
jiný je rád, že má dny letošního roku za sebou, mnozí z Vás se přistihnou, že 
tak nějak hodnotí, co se podařilo, co méně a kde je potřeba přidat. Rok 2015 
byl rokem pro hasiče volebním. Volby proběhly téměř ve všech sborech i 
okrscích, mnohde s menší či větší obměnou starostů nebo členů výborů. I na 
okresní a krajské úrovni byly volby uskutečněny a vrcholnou volbu pak 
završil V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se konal 
v Pardubicích. Pro úplnost a osvěžení Vám pouze lehce připomenu, že 
krajským starostou se stal pan Ing. Jan Majer z OSH Klatovy a starostou 
sdružení byl opětovně zvolen pan Ing. Karel Richter. Za Plzeňský kraj byl do 
výkonného výboru ústředí zvolen pan Václav Hulec z OSH Klatovy a do 
ústřední kontrolní a revizní rady byl za náš kraj zvolen pan pan Kumpán 
z OSH Domažlice. Na prvním posjezdovém jednání výkonného výboru 
ústředí byli jmenováni vedoucí odborných rad a vedoucím odborné rady 
represe (po staru velitelů) se stal pan Bc. Robert Kučera z SDH Nýřany. 
Nejen my, severo-plzenští hasiči jsme si schválili plán činnosti na dalších 
pět let, ale také náš vrcholný orgán přijal několik dokumentů, včetně 
prohlášení, které jste dnes obdrželi v materiálech. Doporučuji Vám jejich 
alespoň zevrubné pročtení a následné přijetí některých úkolů a činností, 
souvisejících s Vaší dobrovolnou hasičskou prací. 
Krátce se zmíním o tom, že i naše vládnoucí garnitura, k nám hasičům 
přistupujeme tak, jak bychom si zasloužili. Tolik dobrovolné a povětšinou 
zadarmo vykonané práce pro obce, města, ve výchově mladé generace a 
společenských, kulturních a sportovních akcí neodvádí v našem státě žádný 
spolek. Je dobře, že jsme se po několika dlouhých letech stali pro politiky 
rovnocennými partnery napříč politickým spektrem – při vyjednávání o 
financování, lepších a rovných podmínkách pro členy zásahových jednotek a 
dalších otázkách. Je dobře, že nás většina vnímá jako nepostradatelnou 
složku veřejného života, na kterou se může kdykoliv spolehnout. 
Letošní rok nám kromě opravdu horkých dnů přinesl nesmírné sucho a 
s ním spojené vysoké riziko požárů – mnozí z Vás i mnoho Vašich kolegů ze 
zásahových jednotek poznalo, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a to 
doslova! Nebudu tady vyjmenovávat všechny požáry a události, všechny 
zasahující jednotky – jen chci ještě jednou vyjádřit obrovské uznání za 
nasazení a obětavost!  
A nyní mi dovolte, abych zhodnotila činnost okresního sdružení za 
uplynulých téměř osm měsíců od shromáždění delegátů. 
 



Nově zvolený výkonný výbor na dubnovém jednání doplnil a přijal plán 
práce, který se daří plnit. Z každého jednání je k dispozici zápis, pravidelně 
zveřejňovaný na webu OSH a plnění přijatých usnesení je kontrolováno naší 
revizní radou.  Jednotliví členové se dle svých možností účastní někdy více 
někdy méně nejen jednání, ale také dalších akcí. Mrzí mě, že na okresních 
akcích vídám stále stejné tváře, stále stejní lidé zajišťují jak technickou tak 
organizační stránku soutěží, memoriálů, setkání – již několik let se ptám, 
proč tomu tak je! A stále nenacházím přijatelnou odpověď! Pokud přijmu 
jakoukoliv funkci, přijímám tím také odpovědnost za důvěru, kterou mi jiní 
dali. Nebo to tak není? Dovedu pochopit, že dnešní situace na pracovním 
trhu je složitá, udržet si dobré pracovní místo je těžké, zabezpečit sebe i 
rodinu je víc než náročné, času nazbyt nemáme nikdo, ze všech stran se na 
nás valí nepříjemné a v posledních týdnech i tragické zprávy…ale je třeba 
zůstat pevně nohama na zemi, i ze špatného si vzít to lepší, zkusit něco tzv. 
vypustit a na druhou stranu třeba přidat posezení s kamarády hasiči. Věřím, 
že většině z Vás je v těch našich hasičských bandách dobře – vážíme si jeden 
druhého a s pokorou přijímáme to, co se povedlo ale i nepovedlo. Přála bych 
si, aby se soudržnost mezi námi jak ve sborech, tak i ve výkonných orgánech 
sdružení prohlubovala, aby mizela osobní zášť a uměli jsme tu naši hasičinu 
posouvat kupředu. Mezilidské vztahy jsou pro kvalitu života, který žijeme 
velmi důležité. Jen sdílením svých údělů, chutí naslouchat a pomáhat lidem 
kolem sebe, žijeme život naplno. Hasiči jsou lidé, kteří dávají kousek sebe 
těm, kteří to v různých životních situacích potřebují. Před více jak dvaceti 
lety jsme věřili, že vše vyřeší trh – a někteří se zavřeli za dveřmi svých bytů a 
domů a trochu zapomněli, že za našimi dveřmi je svět, který nás potřebuje a 
který i bez nás hasičů bude chátrat a chřadnout. Veřejný zájem téměř 
vymizel ze slovníků jako něco nenávratně spojeného s minulostí. Dnes 
dochází i díky tisícům mnohdy bezejmenných, kteří nechtějí slávu a ani řád 
za zásluhy, k obnově společnosti – a to i díky hasičům!!! 
 
Naši činnost v celém okresním sdružení pomyslně rozdělím na několik 
kapitol. Tou první je práce s dětmi a mládeží, které se více než daří.  Sice 
mnozí namítnou, že je stále co zlepšovat, ale dosažené výsledky ukazují, že 
jsme opět mezi republikovou špičkou. Již osm let Plzeňský kraj na 
Mistrovství ČR hry Plamen reprezentují kolektivy z Plzně severu, v dorostu 
pak kromě roku 2013 jsou to rovněž týmy dorostenek a dorostenců, z našeho 
okresu. V červenci v Praze vybojovali mladí hasiči z Manětína 5. místo, 
dorostenky z Úněšova 6. místo a dorostenci ze Žebnice 10. místo. Také 
v týmu reprezentace SH ČMS jsme měli zastoupení, a to v juniorech, kde 
úspěšně naši republiku na světové soutěži hájil Dominik Soukup ze 
Žebnice, který byl členem týmu vicemistrů světa! Naší odborné radě 
mládeže se daří společně se sbory podporovat soutěživost, výborné sportovní 
výsledky a všeobecně vysokou úroveň práce s mládeží také pořádáním 
soutěže O pohár odborné rady mládeže a celostátní soutěží dorostenců – 
Memoriál Vendulky Fránové.  



Nebudu zde podrobně vyjmenovávat všechny úspěchy, o těch bude ve své 
zprávě hovořit vedoucí rady Jarda Frána, chtěla bych jen připomenout, že 
každoroční podzimní setkání mladých hasičů pak připomene ty nejlepší a 
nejrychlejší výkony a je naším poděkováním dětem za jejich snahu a píli, ale 
také vedoucím za nekonečnou trpělivost při trénincích, při soutěžích i při 
ostatních volnočasových aktivitách - bez jejich nadšení a spousty volného 
času, stráveného s mladými lidmi by se tak skvělé výsledky několik let po 
sobě jistě neopakovaly. 
Další kapitolou je „po staru“ činnost rady velitelů, dnes rady represe, která 
pracuje pod vedením pana Kamila Hanuse. Náplní práce je spolupodílení se 
na výcvikovém roku našich jednotek, spolupráce s HZS a pořádání soutěže 
v požárním sportu. Letošní soutěž v požárním sportu se konala na 
atletickém stadionu města Plzně ve Skvrňanech a byla i soutěží O pohár 
starostky OSH – účast všech družstev byla 13! Chtělo by se říci, že se blýská 
na lepší časy a že zájem o společné soutěžení a setkávání se mezi dospěláky 
nabírá správný směr – a snad se členům rady daří, nacházet motivaci pro 
jiná než zcela soutěžní a tzv. nabušená družstva mužů a žen. A za sebe i 
výkonný výbor si přeji, aby tento trend měl vzrůstající tendenci. Ono totiž 
pořádat soutěž pro pět nebo pro dvacet týmů, dá stejnou práci, ale pokud je 
jich více, je to známka toho, že je zájem, že je chuť se potkávat a zažívat 
radost z úspěchu nebo si vyměňovat nabité zkušenosti.  Spolupráce 
s Hasičským záchranným sborem, jmenovitě s veliteli stanic v Plasích a 
Nýřanech je na dobré úrovni, včetně dobrých vztahů s krajským ředitelem 
plk. Ing. Pavlasem a ředitelem územního odboru Plzeň plk. Ing. Musilem. 
Zpráva, která dnes zazní, Vás podrobněji seznámí s celou letošní činností. 
 
Pod represi také patří prevence a ochrana obyvatel – další kapitola naší 
práce. Tato oblast byla několik let opomíjená a s mnoha obtížemi se dnes 
dostává do popředí zájmu. Naši prevenťáci se pravidelně scházejí na 
semináři, kde se proberou důležité vyhlášky a nařízení a proběhne také 
přezkoušení odbornosti Preventista II a III. Rada prevence pod vedením 
pana Petra Severy také zajišťuje vyhodnocení soutěže Požární ochrana 
očima dětí.  
 
Rada ochrany obyvatel pod vedením pana Miroslava Plaščiaka organizuje 
mnoho besed a školení jak pro obyvatele tak členy zásahových jednotek. 
Obě rady spolu úzce spolupracují, letos bude i společný seminář.  
 
Pomyslně poslední kapitolou je činnost rady historie a Aktivu Zasloužilých 
hasičů pod vedením pana Ladislava Kapitána a pana Jaroslava Randy. 
Společně se podařilo v letošním roce vydat dlouho očekávanou knihu o 
Zasloužilých hasičích a praporech okresu Plzeň-sever, která byla 
představena na Shromáždění delegátů v březnu v Pláních – myslím, že se 
povedlo zmapovat zajímavou část hasičské historie.  



Plány na příští období má rada a aktiv jistě smělé, od metodiky při žehnání 
praporu až po organizování setkání všech zasloužilých funkcionářů. To 
letošní bylo v pořadí již šesté a uskutečnilo se za vydatné pomoci SDH 
Nevřeň. Kdo jste se zúčastnil, určitě jste nelitoval příjemně stráveného 
odpoledne v hezkém kulturním centru Caolinum. 
Všem vedoucím odborných rad, jejich členům a také všem rozhodčím, kteří 
objektivně a spravedlivě rozhodují při soutěžích, patří poděkování za 
veškerou činnost. Bez pracovitých a obětavých lidí, kteří nekoukají na svůj 
volný čas a nezištně pomáhají, by dobrých výsledků nebylo dosaženo! 
 
Hasičky, hasiči, milí hosté! 
 
V posledních čtyřech letech se nám dostává finanční podpory od Plzeňského 
kraje a to významnou měrou. V přehledu hospodaření jste určitě 
zaznamenali, že to v letošním roce byla částka 238.500,-- Kč. Tyto finanční 
prostředky nám umožňují kvalitně zajišťovat okresní i krajské akce pro 
mládež, propagační a publikační činnost a také zkvalitňovat materiálně-
technickou základnu v podobě nových překážek, obnově výpočetní techniky 
a další provozní náklady. Velmi si této podpory krajských zastupitelů a 
především hejtmana pana Šlajse vážíme. Dotace v našem sdružení bude 
vždy využita účelně a hospodárně i v dalším období, do kterého je přislíbeno 
s dotací poměrně vyšší a to tak, abychom mohli podpořit i Vaši činnost ve 
sborech, především v oblasti práce s mládeží. 
 
Dnes je na našem jednání přítomen zástupce Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a.s. pan Štefan Asztalos, který Vám podá objektivní informace o 
naší pojišťovně. V materiálech, které jste dnes obdrželi, najdete i letáčky 
s novým produktem pojištění staveb, domácností a odpovědnosti. Předejte 
prosím tyto informace ve svých sborech, všem členům a s důvěrou se 
obraťte na pojišťovací zprostředkovatele, kteří Vám vysvětlí jednotlivé 
produkty. Myslím, že je dobré podporovat pojišťovnu, která patří hasičům! 
Navíc sbor získává provize z jednotlivých produktů a rozpočty sborů mohou 
být posíleny i z tohoto směru. Je třeba mít s pojišťovnou uzavřenou dohodu 
o spolupráci (to většina sborů již má) a aktivně vyhledávat a doporučovat 
členy k pojištění majetku, odpovědnosti nebo autopojištění. 
 
 
Má zpráva se pomalu blíží ke konci a já bych se ještě ráda vyjádřila k tolik 
diskutovanému – k přeregistraci sborů na spolky. V prvních měsících roku 
jsem se setkala jako pracovnice kanceláře s různými reakcemi z Vaší strany 
– většinou to bylo o spolupráci a především o pochopení situace v tom, že 
potřebné administrativní kroky je třeba zkrátka udělat, protože si to Foldová, 
ani nikdo další nevymyslel, ale že to ukládá zákon České republiky. Ta 
menší část z Vás tuto situaci pochopila jako útok na svou suverenitu, někdy 
to i jiskřilo. 



 Jednoduché období to opravdu nebylo – objevilo se mnoho nedostatků 
v dokumentaci sborů, někde se nevedou zápisy, chybí zprávy, usnesení 
z valných hromad…tak si říkám, že nakonec ta změna díky Novému 
občanskému zákoníku mnohým otevřela konečně oči a začne se ve sborech 
důsledněji vést alespoň to základní – doporučuji, kupte si alespoň sešit a vše 
důležité si tam pravidelně zaznamenávejte. Po novém roce nás čeká další 
dokládání dokladů, potřebných pro zápis do spolkového rejstříku. 
V materiálech, které jste dnes obdrželi, máte informace a hlavně vzory, jak 
příslušné dokumenty vyplnit. Neprosím, ale žádám Vás, aby jste pravidelně 
sledovali webové stránky našeho okresu a nebrali na lehkou váhu veškeré 
informace od svých zástupců ve výkonném výboru – jen tak proběhne 
přeregistrace našich sborů bez zbytečných problémů, průtahů a 
nepříjemností! 
 
 
Vážení přítomní! 
 
Na úplný závěr mi dovolte velké poděkování všem, kdo jakýmkoliv 
způsobem, jakoukoliv činností přispěl k tomu, že dnes můžeme s hrdostí a 
nadšením říci, že se mnohé podařilo a daří. Je to nejen díky obětavosti 
jednotlivců, ale také velké díky patří našim rodinám, bez jejichž pochopení a 
podpory bychom nemohli vykonávat práci s mládeží, letní tábory a 
soustředění, různá školení, výcvik, soutěže…doma je vždycky plno práce, 
ale víš, mami, tati, ženo, muži – já musím do zbrojnice, vždyť tam na mě 
čekají!!! 
Podpora přichází také z obecních a městských úřadů, v mnohých 
zastupitelstvech pracují dobrovolní hasiči a vím, že dobře. Takže starostové 
a starostky obcí a měst i Vám patří naše upřímné poděkování za podporu 
naší práce! 
 
Blíží se vánoční svátky – na dárky je možná ještě dost času. Na to, vzít své 
nejbližší za ruku, podívat se jim do očí a sdílet s nimi svůj život, své radosti, 
ale i své starosti a obavy, na to je čas každý den. A věřte mi, že to není 
promarněný čas. 
Všem Vám přeji, ať máte spoustu společně strávených chvil jak v rodinách, 
tak ve svých týmech, jednotkách, ve sborech - ať jste zdraví, ať se Vám daří 
naplňovat své sny! A ať nezapomínáte, že lidské štěstí, to je taková šňůrka, 
na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou drobnější a 
čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší! 
 
 
Děkuji Vám za pozornost. 
 


