
Zpráva o činnosti OSH Plzeň – sever pro Shromáždění představitelů 

SDH, konané dne 25. 11. 2017 v KD obce Česká Bříza. 

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení přítomní hosté! 

Jako starostka okresního sdružení před Vás předstupuji již po osmé, abych Vás 

takzvaně provedla uplynulým obdobím od našeho jednání v obci Výrov – Hadačka. 

Za dvanáct měsíců se toho v životě člověka stane hodně a v životech a činnosti nás, 

dobrovolných hasičů, tomu není jinak. Prožili jsme mnoho dobrého, pěkného, zažili 

jsme radost z vynikajících sportovních výsledků, ale zároveň jsme řešili běžné 

každodenní problémy a starosti, které nás obohatily o nové zkušenosti. 

Před měsícem proběhly v naší zemi parlamentní volby, výsledky těchto voleb známe 

všichni, ale jak se dohodne devět zvolených politických subjektů – to není a možná 

ještě dlouho nebude jasné. Chci věřit, že to nakonec bude ve prospěch nás všech, 

občanů České republiky. V uplynulém volebním období se na úrovni Parlamentu, 

vlády i na krajských úřadech, podařilo dosáhnout hodně pozitivního – zmíním se 

například o schválení novely zákona o nemocenském pojištění, kdy zasahují hasič 

JPO obdrží za předem stanovených podmínek za každý den pracovní neschopnosti 

nemocenskou ve výši 100% denního vyměřovacího základu – zákon nabyde 

účinnosti od 1. 2. 2018. Dále je to získání podpory pro nákup nové hasičské techniky, 

repasi starší, opravy požárních zbrojnic a to i pro jednotky kategorie V. Pro příští 

období se počítá s dotační podporou na novou techniku a rekonstrukce zbrojnic ve 

výši 310 milionů korun. Chci věřit, že společně budeme i nadále působit na nově 

zvolené poslance, senátory, představitele krajů, abychom je i nadále přesvědčovali o 

oprávněnosti našich požadavků a získali jsme podporu naší činnosti.  

Je na místě nenechat se odradit těmi, kteří jednotě hasičského hnutí nepřejí. Je mezi 

námi hodně vzdělaných a také manuálně zručných, dříve narozených, kteří rádi 

pomohou a svou prací a zkušenostmi přispějí pro dobro svého sboru, okrsku či 

okresu. 

A nyní mi dovolte, abych krátce pohovořila o práci našich volených orgánů. Výkonný 

výbor i všechny odborné rady v uplynulém období pracovaly v souladu se svými 

plány práce. O všech jednáních, akcích a výsledcích sportovních soutěží jste 

aktuálně informováni na webových stránkách našeho okresního sdružení. Najdete 

zde i všechny potřebné dokumenty jak pro velitele JPO, tak pro preventisty, vedoucí 

a kolektivy mladých hasičů a dorostu, dobrovolníky na úseku ochrany obyvatel a 

zprávy z historie a Aktivu Zasloužilých hasičů. Je na každém z Vás, jak využíváte 

veškeré aktuální informace ke své činnosti. 

Výkonný výbor se od listopadu 2016 sešel 10 krát na řádných jednáních. Docházka 

je uspokojivá, u některých zástupců okrsků je slabší – každoročně se nad tímto 

pozastavuji a po několikáté říkám – dobrovolně vstupuji do řad hasičů, přijmu-li 

funkci, přijímám odpovědnost. Mnohdy se ptám, proč se tvoří plány práce s danými 

termíny jednání a někteří se jimi vůbec nebo jen zřídka řídí.  



Hodnotit přenos informací a poznatků je především na Vás, představitelích sborů, 

kteří jste si své zástupce do výkonného výboru zvolili. Chtěla bych Vás zdvořile 

požádat, aby jste se důrazněji zajímali o to, zda Váš zástupce ve výkonném výboru 

nebo odborné radě dochází na jednání, zda Vám pravidelně, alespoň 4 krát ročně 

podává ucelené informace. Je to důležité pro všechny strany – bez komunikace 

nejsou vztahy a to na všech úrovních.  

Chtěla bych se na tomto místě krátce zmínit o programu evidence členské základny 

a tisku nových členských průkazů. Vstup do programu má možnost obdržet vždy 

jeden člen výboru sboru – zpravidla je to starosta nebo jednatel, ale není to dogma, 

po domluvě ve sboru to může být kdokoliv spolehlivý. Přístup do programu je 

chráněn vstupními kódy, zasílanými na mobilní telefon daného spravovatele dat a to 

po zadání uživatelského jméno a hesla, které je mu vygenerováno kanceláří 

okresního sdružení. Tento přístup má k dnešnímu dni zřízeno ze 130ti registrovaných 

sborů 44! Přístupy jsou pro prohlížení a tisk dat a pro vkládání fotografií k jednotlivým 

členům. Rovněž je třeba, aby ten, kdo přístup obdrží, vlastnoručně podepsal tzv. 

prokazatelné seznámení s programem – je to nutné proto, aby byl naplněn zákon o 

ochraně osobních údajů.  

K tisku nových plastových průkazů mohu říci jen tolik, že naše ústředí má smluvně 

domluvený tisk sérií průkazů 5 tisíc kusů a více. Při menším počtu by byla cena za 

průkaz vyšší. Od začátku roku nechala Kancelář SH ČMS zkušebně vytisknout 5 tisíc 

průkazů a nyní je v tiskárně dalších 6 tisíc kusů ke zpracování. Chápu, že se to 

mnohým nelíbí, že to trvá dlouho, ale prosím o shovívavost a trpělivost – všechno 

nové je třeba prověřit, vyzkoušet. Pro Vás, kteří žádáte o tisk plastových průkazů je 

podmínkou vypsání žádosti na předepsaném formuláři, a to ve formátu EXCELL. Tisk 

papírových průkazů, které jsou následně zalaminovány, zajišťuje kancelář okresního 

sdružení, a to po předchozí žádosti – rovněž na formuláři – tentokrát pro tisk 

papírových průkazů. Některé sbory již papírové průkazy mají, nebo si je dnes 

odvezou – žádosti můžete posílat průběžně celý rok. Další informace najdete 

v dnešních pracovních materiálech. 

Vážení, a nyní mi dovolte, abych se zmínila o některých akcích, které jsme jako 

okresní sdružení pořádaly nebo byly jejími účastníky. 

V našich řadách je téměř jeden tisíc mladých hasičů ve věku od 3 do 18ti let.  Jedna 

třetina sborů v působnosti našeho OSH se věnuje výchově a práci s mládeží. O 

úspěších a další činnosti na úseku práce s mládeží Vás bude podrobně informovat 

náměstek a vedoucí OR mládeže p. Frána, já se zmíním jen okrajově. Hra Plamen 

v letošním roce slaví 45. výročí od svého založení. Okresního kola, pořádaného 

v květnu, se zúčastnilo 24 družstev mladších a 16 družstev starších. Vítězové SDH 

Manětín a SDH Horní Hradiště postoupili na krajské kolo, kde neponechali nic 

náhodě a zvítězili. Skvělý výsledek na úrovni republiky pak zaznamenali mladí hasiči 

z Manětína pod vedením Lukáše Šafra a Ivety Vandrovcové, kdy na MČR ve Zlíně 

obsadili celkové 3. místo.  



Na MČR reprezentovali náš okres a kraj také dorostenci z Manětína pod vedením 

Petra Severy a dorostenky z Úněšova pod vedením Josefa Saka a Martina 

Provazníka. V letošním roce se konala světová hasičská olympiáda, a to 

v rakouském Villachu, kde i náš okres měl zastoupení – Kateřinu Vébrovou 

z Nekmíře a Dominika Soukupa ze Žebnice, který dosáhl na obrovský úspěch – 

získal titul vicemistra světa v běhu na 100 metrů překážek s časem 15,63 sekundy. 

Všem mladým hasičům, dorostencům, ale také všem jejich trenérům, vedoucím, 

rodičům a podporovatelům patří naše poděkování a uznání. Kačce a Domčovi bude 

dnes odpoledne udělena medaile za sport a výcvik, jako prvním sportovcům našeho 

okresního sdružení a jako výraz ocenění jejich píle, odříkání a vytrvalosti v nelehkém 

hasičském sportu, který je stejně náročný, jako ostatní sporty. 

Patnáct let se mladí hasiči na našem okrese setkávají na pohárových soutěžích, 

kterých je v průběhu roku jedenáct. Úroveň a výkonnost se neustále zvyšuje a dnes 

odpoledne, pokud vytrváte a zůstanete, uvidíte a uslyšíte o všech úspěších, kterých 

naši mladí hasiči a dorostenci dokázali! Na tomto místě vyjadřuji poděkování všem 

pořadatelům jednotlivých pohárových soutěží – bez jejich obětavosti a nadšení by se 

soutěže konat nemohly. Vy, kteří organizujete soutěže i další akce dobře víte, kolik 

starostí a zařizování je kolem, například kde očekáváte 300 i více dětí – a když je na 

to jen pět i méně členů sboru, je to až nadlidský výkon! 

Oblast činnosti represe a prevence je rovněž rozmanitá. Co se odborné způsobilosti 

velitelů, strojníků a ostatních členů jednotek týče, je spolupráce s Hasičským 

záchranným sborem na vysoké úrovni. V srpnu se podařilo zorganizovat celookresní 

cvičení na dálkovou dopravu vody v katastru obcí Studená, Hlince a Chříč. 

Podrobnější informace určitě zazní ve zprávě vedoucího rady represe p. Kamila 

Hanuse. 

V požárním sportu se nám na okrese stále nedaří oslovit více týmů, které by změřily 

své výkony. Tradiční okresní soutěž, doplněná soutěží O pohár starostky OSH 

proběhla v červnu na atletickém stadionu města Plzně za účasti pouhých dvou 

družstev mužů a tří družstev žen v disciplínách požárního sportu a čtyř družstev 

mužů a tří družstev žen v poháru. Postup do krajského kola si vybojovali muži ze 

Žebnice a ženy z Úněšova, a družstvo ze Žebnice dokázalo v kraji zvítězit. Na MČR 

v požárním sportu na konci srpna v Praze obhájili loňský titul vicemistrů republiky. 

Činnost rady prevence je propojena s činností rady ochrany obyvatel. Vedoucími rad 

jsou pro prevenci pan Petr Severa a pro oblast ochrany obyvatel pan Miroslav 

Plaščiak. Pořádáním společných seminářů, besed a dalších akcí se snaží členové 

rad napomáhat jak členům zásahových jednotek, tak obyvatelům. Každoročně rada 

prevence vyhodnocuje literární a výtvarnou soutěž – požární ochrana očima dětí a 

mládeže a rada ochrany obyvatel se zaměřuje na proškolování našich členů v oblasti 

zdravotní přípravy. Na webu OSH jsou v současné době dvě výzvy rady ochrany 

obyvatel – a to ke sběru starých lékárniček a nově výzva k dárcovství krve. 



Rada historie a Aktiv Zasloužilých hasičů spolu úzce spolupracují a vedoucí rady pan  

Ladislav Kapitán a vedoucí Aktivu pan Jaroslav Randa předloží své zprávy, kde Vám 

podrobněji přiblíží svoji činnost. Díky patří za shromažďování historických materiálů o 

sborech našeho okresu a to jak v písemné, tak fotografické podobě. V říjnu se 

vydařilo již VIII. setkáni Zasloužilých hasičů a funkcionářů, které se ve spolupráci se 

sbory ze Zruče a Sence konalo v restauraci U Drudíků v Senci. 

Uzavírám tento stručný výčet činnosti a úspěchů na našem okrese a vyslovuji 

poděkování všem aktivním členům výkonného výboru a odborných rad  za náročnou, 

obětavou a mnohdy nedoceněnou práci. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

V dnešních materiálech, které jste obdrželi, najdete také přehled, jak naše okresní 

sdružení hospodaří. Z mého pohledu si nevedeme vůbec špatně. Je to zásluha 

vedení, které hospodárně a efektivně nakládá se svěřenými finančními prostředky, 

které vynakládá účelně. Velkou a naprosto zásadní pomocí, je účelová dotace 

z rozpočtu Plzeňského kraje. Díky těmto financím podporuje Plzeňský kraj okres jako 

celek a do sborů se dostávají prostředky na pořízení materiálního vybavení pro 

kolektivy mladých hasičů, z dotace lze hradit různé služby, pořízení pohárů a medailí 

při pořádání soutěží a lze podporovat i propagaci a historii, kterou my hasiči máme 

více jak 150ti letou. Možnost, požádat o příspěvek, má každý sbor. Je jen na 

představitelích sborů i okrsků, aby tak učinili. Není to nic extra složitého a myslím si, 

že pomoc nebyla odmítnuta nikomu z těch, kteří o ni při žádostech požádali. 

Hejtmanovi a zastupitelům Plzeňského kraje na tomto místě za nás všechny děkuji. 

Jsou si vědomi, že bez dobrovolných hasičů by se v obcích i menších městech 

mnohde ztratil společenský, sportovní i kulturní život.  

Dnes je Vám také poprvé představena Záslužná medaile OSH Plzeň – sever. 

Rozhodli jsme se pro její pořízení především z důvodu, abychom mohli oceňovat 

mimořádnou aktivní a obětavou práci našich členů, ale i podporovatelů. Statut pro 

udělování této medaile má tři stupně. Dnes budou uděleny první dvě medaile III. 

stupně  - ta první bude předána Zasloužilému hasiči a funkcionáři našeho sdružení 

na všech úrovních a druhá medaile bude udělena krajskému řediteli HZS Pk – oba 

kolegové si toto ocenění právem zaslouží za dlouholetou obětavou práci, podporu a 

přínos dobrovolným hasičům. 

Pracovní materiál také obsahuje Metodický pokyn pro provádění kontrolní 

činnosti pobočných spolků – vím, že si někteří řeknete, že je to další kus 

popsaného papíru, další byrokracie, ale prosím, alespoň si jej přečtěte a doporučuji, 

založit jej k dokumentaci sboru. Bez řádné kontroly evidence členů, plnění přijatých 

usnesení až po kontrolu hospodaření by to zkrátka nešlo a to jak u sboru, tak okrsku, 

okresu, kraje i republiky. 

 



Koncem letošního března, proběhly čtyři pracovní semináře pro všechny funkcionáře 

sborů a okrsků v působnosti našeho OSH za účasti celkem 154 členů. Všem, kteří se 

těchto pracovních schůzek zúčastnili, byly podány podrobné informace ke zpracování 

Přehledů o majetku a závazcích, k novým přístupům do centrální evidence, k hlášení 

změn ve výborech sborů a okrsků, bylo názorně vysvětleno, jak jednoduše vést 

účetnictví sboru, evidenční karty členů, jak žádat o vyznamenání. Chci věřit, že to 

mělo přínos. Všichni dobře víte, že naším hlavním předpisem jsou Stanovy a 

následné prováděcí předpisy – Organizační, jednací a Volební řád a dále Statut 

vyznamenání a čestných titulů a Stejnokrojový předpis.  

Upozorňuji, že je nutnost podat i za rok 2017 Přehled o majetku a závazcích, tak 

jako tomu bylo letos poprvé. Máte na vše dostatek času, přehledy je potřeba 

odevzdat do 31. května 2018 – jen Vás požádám, nenechávejte vyplnění až na 

poslední možný termín! K 31. březnu je povinnost odevzdat na finanční úřad daňové 

přiznání – tak na Vás apeluji, tento přehled vyplňte současně s daňovým přiznáním a 

včas jej odevzdejte na kancelář OSH. Předem Vám děkuji za spolupráci! 

Ke Stanovám – od 1. září 2017 jsou Stanovy novelizovány, jejich znění najdete na 

webu OSH. Velmi důležitou změnou je zrušení čestného, mimořádného a 

kolektivního členství. Doporučuji všem starostům sborů a okrskům, aby si nové 

novelizované Stanovy prostudovali. 

Zastavím se ještě u Stejnokrojového předpisu – dnes jste obdrželi dva plakáty, které 

přesně znázorňují jak jednotlivé funkce označovat a jak nosit vyznamenání na 

vycházkovém stejnokroji. Apeluji na dodržování tohoto předpisu, aby se nestávalo, 

že na slavnostních jednáních, oslavách i jiných akcích vystupují naši členové 

neustrojení, neupravení…například k vycházkové uniformě si vezmou tmavě modrou 

nebo jinak barevnou košili a místo polobotek mají sportovní obuv, v lepším případě 

tmavé barvy. Prosím, pokud vycházkový stejnokroj máte, noste jej tak, aby jste byli 

hrdí na to, že jste hasiči. Jen pro pořádek a osvěžení připomínám - k vycházkovému 

stejnokroji patří bílá nebo světle modrá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem, 

tmavomodrá vázanka hladká bez nebo s logem či znakem SH ČMS, spona na 

kravatu bez znaku či se znakem SH ČMS, kovová jmenovka člena na zlaceném 

podkladu s modrým štítkem a bílým písmem, polobotky černé barvy, hladké, 

vycházková čepice (brigadýrka) tmavomodré barvy s odznakem, kde je znak SH 

ČMS s děleným státním znakem na zlatavé podložce. Obdobně je to i u žen, navíc u 

žen lze nově nosit dámské šaty s hedvábným šátkem.  

Chtěla bych Vás také informovat o naší Hasičské vzájemné pojišťovně. Lze 

konstatovat, že Valná hromada v dubnu 2017 projednala účetní závěrku za loňský 

rok a zisk byl v celkové výši 13.623.441,-- Kč. Část zisku byla použita k úhradě ztráty 

z minulých let a část byla použita ke zvýšení základního kapitálu HVP, a.s., který byl 

k 31. 8. 2017 301.500.000,-- Kč a je pozitivně ovlivněn dosaženým ziskem za období 

leden – srpen 2017 ve výši 15.600.000,-- Kč.  



Pojišťovna také v letošním roce oslavila 25 let znovu obnovení činnosti a 

v osobnostech předsedkyně představenstva Ing. Ondrákové a generálního ředitele 

Ing. Kubeše je záruka úspěšného rozvoje. Pojišťovna na pojišťovacím trhu nepatří 

mezi ty dominantní a není tak dravá, snaží si však čestně zachovat své postavení, 

bez toho aniž by měla snahy změnit své původní poslání. Na prvním místě jsou 

zájmy lidí a pak nutně zisky, bez kterých pojišťovna nemůže existovat. Je tedy na 

každém z nás, jak svou pojišťovnu budeme podporovat – například tím, že se 

staneme spolupracovníky a pojistné produkty budeme nabízet mezi řadami 

dobrovolných hasičů i našich spoluobčanů. Do sborů pak poplynou provize, které 

mohou dosahovat i několik tisíci korun ročně. 

Závěr mé zprávy bude patřit Vám všem, kteří neúnavně, obětavě a bez nároku co za 

to, pracujete ve sborech, pomáháte vychovávat mladou generaci, pořádáte plesy, 

zábavy, dětské dny…organizujete bezpočet hasičských soutěží, nezapomínáte na 

Vaše starší členy, jste členy zásahových jednotek a nezištně pomáháte při 

mimořádných událostech, ať jsou to požáry, nehody nebo živelní události – všem 

Vám bez rozdílu patří obrovské poděkování. Vaší práce si cením já i všichni 

funkcionáři našeho sdružení o to více, v souvislosti s tím, do jaké bezpečnostní i 

politicko-společenské situace jsme se v naší republice dostali. Mezi lidmi je plno 

zášti, zloby, blbé nálady – ale přijdete-li mezi ty správné hasiče, víte, že není zase 

tak zle. Přejme si, aby nám ta pospolitost a kamarádství ještě dlouho vydržela! 

Blíží se konec roku a s ním i vánoční čas. Najděte si dostatek času na odpočinek, na 

setkávání se s rodinou a přáteli – prostě se zkuste zastavit, ono se totiž nic tak 

zvláštního nestane, nic nepromeškáte, nic neztratíte – ba naopak, můžete jen získat. 

Vážení, končím krátkým citátem:  

„Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak 
to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti 
přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho 
okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale 
jak.“ 
…řekl Jan Tříska  

...a já Vám všem přeji, ať máte celý rok 2018 přesně takový, JAKÝ si 
ho budete přát ;).  

Děkuji za pozornost! 

 

Alena  F o l d o v á 

starostka OSH Plzeň - sever 

 


