
Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté! 

V letošním roce se scházíme na celookresním jednání již podruhé, a dnes 

je to jednání mimořádné, Vás, delegátů sborů, které si vyžádala velmi 

smutná událost a to srpnové úmrtí starosty našeho hlavního spolku 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karla Richtra, kterému jsme 

vzdali čest při zahájení. 

Nikdo z nás, ani nikdo z jeho nejbližších neočekával tak rychlý a 

nenadálý odchod pana starosty do hasičského nebe – bohužel, i smrt 

patří k životu a je na nás, kteří jsme zůstali, abychom pokračovali v jeho 

práci, v jeho úsilí a naplňovali jsme heslo: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ke 

cti!“ 

Jeho odchod nás, dobrovolné hasiče, postavil před náročný úkol – v co 

nejkratší možné době navrhnout kandidáta na jeho místo a následně 

zvolit statutárního zástupce, který povede naše sdružení hasičů do 

řádného sjezdu v roce 2020 tak, abychom splnili všechny náležitosti 

vyplývající nejen ze Stanov, ale také ze zákonů naší země. Výkonný 

výbor SH ČMS v září vydal Rozhodnutí, se kterým jste se měli možnost 

seznámit. Věřím, že jste ve sborech vše projednali, probrali a z Vašich 

jednání buď navrhli, nebo nenavrhli kandidáta na starostu hlavního 

spolku. Z doručených usnesení mimořádných valných hromad okrsků 

našeho okresního sdružení budete v dalším bodě jednání s návrhy 

seznámeni. 

A nyní mi dovolte pár slov k největšímu a nejvýznamnějšímu výročí 

letošního roku, kterým byla oslava 100. výročí založení samostatného 

Československa.  

Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu 

československého byl vydán Národním výborem československým jako 

první zákon nově vzniklého státního útvaru. Autorem původního textu 

zákona je JUDr. Alois Rašín a úvodní prohlášení zní: 

„SAMOSTATNÝ STÁT ČESKOSLOVENSKÝ VSTOUPIL 

V ŽIVOT.“ 

 

 

 



Zákon dále stanovuje, že všechny úřady a ústavy na území 

Československa jsou podřízeny Národnímu výboru, který jako orgán 

jednomyslné vůle národa vykonává zákonodárnou i výkonnou moc. Po 

té bylo zveřejněno provolání Národního výboru: „Lide československý. 

Tvůj odvěký sen se stal skutkem.“ 

Prvním prezidentem nového státu se stal Tomáš Garrigue Masaryk, který 

ve funkci setrval 18 let a v prosinci roku 1935 jej v úřadě vystřídal Dr. 

Edvard Beneš. Tolik připomenutí nejvýznamnějších jmen naší historie. 

Když se zeptáme, co pro nás znamená 100. výročí vzniku 

Československa – každý z nás odpoví asi něco jiného. Já bych použila 

metaforu rodiny. Před sto lety jsme se dali dohromady. Protože jsme ze 

vzájemné blízkosti došli k tomu, že patříme k sobě. Slíbili jsme si, že 

budeme v dobrém i zlém spolu usilovat a sdílet radost ze života. Rodina 

může fungovat jedině tehdy, dají-li si lidé vzájemnou svobodu, protože 

jedině tehdy může být člověk sám sebou. Aby rodina mohla fungovat, 

musejí si lidé vzájemně uznat rovnocenná práva a ctít pravidla, které si 

svobodně dohodnou. 

Před sto lety byla vůle obyvatel a to bez ohledu na pohlaví, rasu, 

národnost a náboženství spolu v přátelství, respektu a pospolitosti žít a 

být ochotni za svobodu, kterou si vzájemně dáváme, bojovat a obětovat 

se. A to naši dědové a babičky prokázali za druhé světové války i 

socialismu. Žádná rodina není dokonalá, hádáme se, někdy to vypadá 

dost dramaticky, někteří bezostyšně kradou ze společné spižírny, přesto 

stojí za to držet pospolu. Proto jsem hrdá Češka a miluji naši zem! 

Chtěla bych naší krásné vlasti popřát dobré a pracovité lidi. 

Krásnou přírodu, zdatnou mládež a veselé a zdravé děti. Chtěla 

bych, aby si lidé uvědomili, že nic není zadarmo. Naši předkové 

zakusili mnohé, vydrželi, budovali a bránili republiku svým 

uměním, pracovitostí, inteligencí, dovedností, bojovností a 

hrdinstvím.  

Vždy, když Vám bude těžko – vzpomeňte si na své předky a na to, 

co všechno dokázali, abychom tady my všichni mohli žít! 

 

 

 

 



Vážení, 

za uplynulé období téměř osmi měsíců, kdy jsme v Nevřeni na 

shromáždění představitelů zhodnotili rok 2017, se událo mnoho 

významných soutěží, besed, kulturních, sportovních a společenských akcí 

jak v našich sborech, tak v okresním sdružení. Z dosažených výsledků je 

zřejmé, že si špatně nevedeme. Podrobnější zprávy Vám podají vedoucí 

jednotlivých odborných rad, já se ve své zprávě zmíním jen o těch 

nejdůležitějších. 

Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu v požárním sportu – 

bezesporu nejvýznamnější událost letošního roku, na které se velkou 

měrou podíleli hasičky a hasiči z našeho okresu jak v přípravě mistrovské 

soutěže, tak při jejím průběhu, kdy se v organizačním štábu a technické 

četě vystřídalo mnoho obětavých a pracovitých lidí, kteří opravdu 

nezištně a jen za „vodu a chléb“ odvedli obrovský a poctivý kus práce 

v úmorném vedru a to i více jak 12 hodin denně po dobu pěti dnů! Jsem 

velmi hrdá na to, že takovou partu lidí máme a můžeme se na sebe 

spolehnout – děkuji Vám!!! 

Pomyslnou, ale velkou třešničkou na mistrovském dortu byl zisk titulů 

mistrů – v kategorii mladí hasiči jej získal kolektiv z Manětína pod 

vedením Lukáše Šafra a Ivety Vandrovcové a v kategorii dorostenek 

tým z Úněšova pod trenérskou dvojicí Josef Sak a Martin Provazník, 

který mezi sebou má i mistryni republiky v běhu na 100 metrů překážek. 

Ani dorostenci se neztratili a nebýt drobného zaváhání na jedné 

z disciplín, mohlo to být o pár stupínků lepší – ale i tak, sympatický 

výkon dorostenců z Manětína dává příslib do budoucna. 

Všechny soutěžící z našeho kraje, tedy i vítěze v jednotlivcích z okresu 

Plzeň-jih a Klatovy a zástupce organizačního a technického štábu přijal 

5. září hejtman pan Josef Bernard v sále zastupitelstva Plzeňského kraje, 

kde jim bylo i z jeho úst srdečně poděkováno za vynikající sportovní 

výsledky a reprezentaci Plzeňského kraje a všihni obdrželi malý dárek 

s děkovným listem. 

Naši dorostenci jsou i členy reprezentačních týmů SH ČMS a zúčastnili 

se několika domácích i evropských soutěží, s výbornými výsledky – 

jmenuji Katku Vébrovou z SDH Nevřeň, Míšu Jandovou z SDH Úněšov 

a Honzu Nového z SDH Horní Bělá. 



V úspěších našich hasičských sportovců bych mohla ještě dlouho 

pokračovat, ale myslím, že vše uslyšíte ve zprávě za úsek mládeže. 

Naše mládež je na velmi vysoké sportovní úrovni, za což patří díky všem 

trenérům a vedoucím, bez jejichž obětavosti a nadšení by to nešlo. Díky 

patří i všem, kteří se nevěnují sportu na vrcholové úrovni a to, za 

organizování různých besed, letních táborů, soustředění, výletů, tzv. 

dnech otevřených dveří v hasičských zbrojnicích, a nespočet dalších 

zajímavých akcí. Podpora ze sborů a rodin je také velmi významná a 

všem Vám patří naše uznání a poděkování. 

 

Oblast represe v sobě zahrnuje nejen velitele, strojníky, jednotky, ale 

také prevenci a ochranu obyvatel. I tady máme slušné výsledky. Velmi 

mě mrzí, že se stále nedaří na okresní úrovni přilákat více týmů do 

okresní soutěže, byť již několik let rada represe udělala ústupek a lze 

soutěžit na okresní úrovni bez toho, aby se běhal závod jednotlivce na 

100 metrů překážek. Přesto, nebo právě proto mě těší, že mezi 

dospělými sportovními hasiči máme na okrese mistra světa, kterým je 

Dominik Soukup z SDH Žebnice. Než se Dominik dostal až na tento 

vrchol, nebylo to zadarmo – stálo jej to nepočítaně hodin tréninku, 

odříkání, ale především pevné vůle něco dokázat! Reprezentační tým 

České republiky poprvé v historii vybojoval mezi silnou konkurencí 

v červenci letošního roku v Banské Bystrici titul nejvyšší a ženy to 

korunovaly skvělým druhým místem. Mistrovský tým byl v říjnu vyhlášen 

nejlepším hasičským týmem ministerstva vnitra pro rok 2018. 
 

Velmi slibně se nám rozvíjí činnost rady ochrany obyvatel, která 

spolupracuje jak s radou prevence, tak s psovody – velmi zdařilou akcí 

bylo v polovině října celostátní setkání psovodů, konané ve spolupráci 

s SDH Žihle, které bylo velmi kladně hodnoceno jak účastníky, tak 

vedením SH ČMS. 
 

 

 

 

 

 



V oblasti historie se daří shromažďovat historické materiály ze sborů, 

ať jsou to různé zakládací listiny, kroniky, fotomateriál, razítka nebo 

zajímavé zprávy k výročím sborů. Od roku 2010 se každoročně scházíme 

na setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, letos to bylo v Mariánské 

Týnici a Dolním Hradišti již po deváté a troufám si říci, že účastníci si 

společně popovídali a při hudební produkci i zazpívali a odjížděli 

spokojení. 
 

 

 

 

Již po dobu pěti let naši dobrovolnou hasičskou činnost finančně 

podporuje Plzeňský kraj účelovou dotací. Díky těmto finančním 

prostředkům se nejen zlepšila materiálně-technická základna okresu, ale 

také našich sborů, kde tyto příspěvky byly využity na zakoupení altánů, 

časomíry, jednotných dresů pro soutěžní týmy, ochranných přileb, pro 

mladé hasiče i hadice, džeberovky, proudnice, sady pro jednotlivce, dále 

pomohly při pořádání pravidelných sportovních a kulturních akcí, a to 

buď na poháry a medaile, zajištění služeb nebo tisk a výrobu 

propagačních materiálů. Celkem bylo v letošním roce do sborů a okrsků 

rozděleno 350tis. Kč, což je jistě významná částka. S administrací je 

někdy problém, pro někoho je to složité, ale je třeba přijít a vysvětlit si 

podmínky přidělení finančních prostředků – a nakonec zjistíte, že 

například na poháry a diplomy při okrskové soutěži z pokladny okrsku 

ušetříte nějaký ten tisíc. 

Panu hejtmanovi a zastupitelům Plzeňského kraje děkujeme za 

podporu naší činnosti a věříme, že bude nadále pokračovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V letošním roce vešel v platnost zákon o ochraně osobních údajů, tzv. 

GDPR – pro nás to přineslo několik změn, o kterých jste byli včas 

informováni. V dnešních pracovních materiálech, které jste obdrželi u 

prezence, najdete upozornění na nové členské přihlášky a na nový návrh 

na udělování vyznamenání. Každý nově přijatý člen má povinnost novou 

přihlášku vlastnoručně podepsat, v případě mladého hasiče ji podepisuje 

zákonný zástupce, po přijetí do sboru přihlášku podepíše a razítkem 

opatří starosta sboru a přihlášku buď poštou, nebo osobně doručí 

například jednatel na kancelář OSH. Po registraci v centrální evidenci je 

přihláška archivována v kanceláři. Pro stávající hasiče budou z důvodu 

podpisu nových přihlášek, obsahujících informace o zpracování 

osobních údajů, přihlášky hromadně do sborů vytištěny kanceláří OSH – 

prosím, nevypisujte tedy žádné přihlášky ve sborech! 

 

Ještě mi dovolte se krátce zmínit o naší Hasičské vzájemné pojišťovně, 

jejíž nabídku rovněž najdete v pracovních materiálech. Spolupráce 

s pojišťovnou se vyplatí každému sboru, který má uzavřenou smlouvu o 

spolupráci – provize z uzavíraných smluv dokáží vylepšit sborový 

rozpočet, obracím se tedy na Vás, zkuste například přehodnotit své 

stávající majetkové nebo úrazové pojištění, oslovte starosty obcí a měst, 

zda by měli zájem o pojištění majetku obcí, hasičů, hasičských vozidel, 

odpovědností. Jsem přesvědčená o tom, že najdeme společnou řeč a 

nabídka pojistného krytí například Vašeho domu u Hasičské vzájemné 

pojišťovny pro Vás bude výhodná. 

Smlouvy o spolupráci se podepisovaly již před pár lety, za tu dobu došlo 

k mnohým změnám jak ve funkcích starostů nebo doručovacích adres, 

obracím se na Vás z tohoto místa, abyste zkontrolovali ve svých 

sborových dokumentech zmiňované smlouvy, a neprodleně jste nahlásili 

případné změny písemnou formou – buď se obraťte na kancelář OSH 

nebo na pobočku HVP, a.s. v Plzni – bude s Vámi sepsána buď nová 

smlouva nebo dodatek o změnách. 

 

 

 

 

 



Vážené hasičky, vážení hasiči! 

 

Po vyslechnutí všech zpráv o činnosti, které Vám budou předloženy, 

včetně ekonomických výsledků budou rovněž předány některá ocenění a 

vyznamenání. Zasloužíte si je všichni, za Vaši aktivní a mnohdy 

nedoceněnou práci ve všech oblastech hasičského dění – ale tak to někdy 

v životě chodí, že ti, co pracují, starají se, mají výsledky, jsou nakonec ti, 

kteří jsou po zásluze potrestáni. Je to někdy hodně těžké najít znovu 

chuť do další náročné práce. Ono to není o tom upadnout a zůstat ležet, 

síla je v tom, umět se zvednout a jít dál! 

Přála bych nám všem, abychom to společně dokázali - jít dál s hrdě 

vztyčenou hlavou a dělat to, co je správné s úctou a pokorou k našim 

předkům a našemu hasičskému hnutí. 

Zůstaňme slušnými sami k sobě, a především k druhým!  

 

 

Děkuji Vám za pozornost! 

 

 

 

Alena  F o l d o v á 

starostka OSH  

 
 


