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1) Úvodní slovo 

Předkládám Vám Výroční zprávu za rok 2018, kde jednotlivé úseky naší činnosti 

představí vedoucí odborných rad. Uplynulý rok se událo mnoho významného a také 

úspěšného. 

Společně jsme oslavili již 100. výročí založení Československého státu. K tomuto výročí 

byla vydána pamětní medaile SH ČMS, kterou si mohl objednat každý sbor. Okresní 

sdružení tuto medaili udělilo všem Zasloužilým hasičům s titulem jako poděkování za 

jejich dlouholetou poctivou a obětavou práci. Rovněž tak byla medaile předána všem 

našim hlavním podporovatelům, mezi které patří Plzeňský kraj, Hasičský záchranný sbor 

Plzeňského kraje a několik dalších. Samotné výročí jsme si společně připomněli na         

10. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v den České státnosti, 28. září 2018 

v Dolním Hradišti. 

Plzeňský kraj naši práci a činnost v loňském roce opět finančně podpořil a to celkovou 

částkou 437tis. Kč. Z této částky bylo do sborů a okrsků přerozděleno 349.947,-- Kč. Byla 

tak významně podpořena činnost našich sborů a okrsků na sportovní, kulturní i 

společenské úrovni, mnohé sbory z této dotace zakoupili materiální vybavení pro 

kolektivy mladých hasičů a finance pomohly také na zakoupení jednotných dresů pro 

dospělé hasiče a na úhradu služeb. Této finanční podpory si všichni vážíme a i v roce 

2019 byla dotace Plzeňského kraje našemu OSH schválena. 

Nejvýznamnější sportovní akcí roku 2018 bylo Mistrovství České republiky hry Plamen a 

dorostu. Velkou měrou se na technickém i organizačním zabezpečení této vrcholné 

soutěže podílelo mnoho našich členů, kteří neváhali a obětavě a nezištně pomáhali nejen 

před mistrovstvím, ale především v prvních pěti červencových dnech samotné soutěže. 

Velkou třešničkou na dortu pak byl zisk dvou titulů Mistrů ČR. Ve hře Plamen zvítězil 

kolektiv SDH Manětín a dorostenky z Úněšova obsadily v silné konkurenci rovněž          

1. místo, korunované nejlepší dorostenkou v běhu na 100 metrů překážek – Katkou 

Vébrovou. Dorostenci z SDH Manětín obsadili celkové 7. místo. 

Tradičně se konala také celostátní dorostenecká soutěž Memoriál Vendulky Fránové 

v běhu na 100 metrů překážek, doplněná výstupem na cvičnou věž. Soutěž v požárním 

sportu dospělých proběhla v červnu souběžně se soutěží O pohár starostky OSH – tady se 

stále nedaří zcela oslovit týmy mužů a žen, aby si přijely změřit své dovednosti na okresní 

úrovni. V krajském kole pak muži i ženy obsadily nepostupová 2. místa, ale mnozí 

závodníci se na Mistrovství v požárním sportu, konané v Liberci, nakonec podívali s týmy 

z Plzeňského kraje.  

Téměř všechny okrsky se během roku zapojily do soutěže O čestnou standartu OSH, která 

měla poprvé nová pravidla vyhodnocení, která se odrazila i na celkovém umístění 

jednotlivých okrsků. Vítězství patří za rok 2018 okrsku Dolany, druhé místo okrsku Ledce 

a třetí místo okrsku Nýřansko. Nejúspěšnější v oblasti represe byl okrsek Nýřansko, 

v činnosti s mládeží okrsek Dolní Bělá a v prevenci a ochraně obyvatel okrsek Dolany.  

 

Co se týká hospodaření – skončilo mírnou ztrátou, a to -14tis. Kč, která není nijak 

významná pro další fungování naší okresní organizace. Ze zprávy inventarizační komise, 

která je součástí Výroční zprávy vyplývá, že majetek našeho OSH je poměrně „bohatý“.  



V prosinci loňského roku nám byla vrácena část půjčky Krajskému sdružení hasičů a to ve 

výši 35tis. Kč. Je tedy reálný předpoklad, že půjčka, kterou jsme v roce 2017 pomohli 

KSH překlenout nelehké finanční období bude postupně splácena. 

 

Sestry a bratři! 

Dovolte mi jménem výkonného výboru Vám všem, kteří jste se podíleli na výsledcích a 

činnosti našeho okresního sdružení, poděkovat. Bez Vás, členů ve sborech bychom 

nedosahovali tak pěkných výsledků jak na poli sportovním, tak společenském. 

Poděkování patří i všem našim podporovatelům, sponzorům a všem, kterým naše práce a 

činnost není lhostejná.  

Do všech dnů roku 2019, které nás čekají, nám všem přeji především pevné zdraví, 

správný nadhled, dobré přátele a chuť posouvat naše hasičské dění stále kupředu! 

 

         Alena  F o l d o v á 

         starostka OSH PS 

 

 

 

 

 
 

 



2) Organizační struktura OSH Plzeň – sever 

 

Okresní sdružení je organizováno na územním principu pobočných spolků – sborů 

dobrovolných hasičů a okrsků.  

OSH je tvořen výkonným výborem, složeným ze zástupců jednotlivých okrsků a vedoucích 

odborných rad. Vedení tvoří starosta OSH, náměstkové a vedoucí odborných rad. Odborné 

rady jsou stálými poradními orgány výkonného výboru, které se řídí svými plány práce a 

pravidelně předkládají zprávy o své činnosti. 

Členy výkonného výboru jsou: Alena Foldová, Ing. Vlastimil Červenka MBA, Luděk Ekstein, 

Jaroslav Frána, Michal Češka, Josef Fila, František Hanus, Kamil Hanus, Ondřej Holeček, 

Martin Holota, Jan Krnáč, Jiří Honzík, Ladislav Kapitán, Ing. František Lüftner, Josef 

Moravec, Josef Sak, Aleš Tyc, Petr Severa, Mgr. Luboš Urbánek a vedoucí Aktivu 

Zasloužilých hasičů Jaroslav Randa. 

Okresní kontrolní a revizní rada je voleným orgánem, v jehož čele stojí předseda: Eduard 

Cízl. Dalšími členy jsou Marie Severová, Irena Vágnerová, Rudolf Malec, Jaromír Bech a 

Ing. Jan Hadinger. Činnost rady je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná 

shromáždění představitelů a delegátů SDH. 

 

3) Členská základna 

 

K 31. 12. 2018 bylo na OSH Plzeň – sever registrováno 130 sborů, které jsou dále členěny ve 

14ti okrscích. Celkem bylo evidováno 5.896 členů. Oproti roku 2017 je nárůst o 99 členů. 

 

 

 

Mladí hasiči 3 – 5 let 

chlapci   45  dívky    35         celkem       80  
 

Mladí hasiči 6 – 14 let 

chlapci            450  dívky  373         celkem      823  
 

Mladí hasiči 15 – 17 let 

chlapci             98  dívky    88         celkem      186 
  

C E L K E M          1 089 

 

Hasiči 18 – 26 let 

muži  351  ženy  217         celkem      568 

 

Hasiči 26 a více let 

muži          3 354  ženy  885         celkem   4 239 

 

C E L K E M          4 807 



Hlášení o činnosti za rok 2018 odevzdalo 127 sborů z celkového počtu 

registrovaných 130ti SDH. 

 

MLÁDEŽ 

Besedy a ostatní kulturní akce  328 akcí 9 948 celkový počet všech dětí 

Akce pro děti a mládež 2-6dnů    42 akcí            727 celkový počet všech dětí 

Pravidelné mimovíkendové schůzky         2 275 akcí 

Letní tábory        13 akcí   442 celkový počet všech dětí 

 

MLADÍ HASIČI      DOROST 

Počet SDH, kde působí kolektiv MH      34   počet SDH, kde působí družstva dorostu      5 

Družstva zapojená do hry Plamen      43   počet jednotlivců    37 

Družstva nezapojená do hry Plamen      70   družstva zapojená do celoroční činnosti       5 

Počet družstev přípravky        7 

 

POČTY VEDOUCÍCH MLÁDEŽE: 

Kvalifikace I.           2 

Kvalifikace II.         62 

Kvalifikace III.        78 

 

AKTIVITA SDH: 
 

 počet akcí účast členů počet hodin 

Údržba výzbroje a výstroje 875 2 291 3 414 

Údržba vodních zdrojů 185 761 970 

Údržba a výstavba hasič. zařízení 498 1 736 3 674 

Kulturní a společenské akce 651 3 836 5 734 

Pomoc obcím 429 1 303 1 990 

Propagace PO 111 534 469 

Preventivní a výchovná činnost 210 476 883 

Preventivní požární hlídky 68 127 338 

Příprava odbornosti členů SDH 488 2 316 2 509 

Pomoc v období extrém. sucha 120 360 608 

AKTIVITA CELKEM 3 635 13 767 20 589 

 

 

Počet členů v JSDH            989 

Taktická a prověřovací cvičení            77 

 

Jiné soutěže a počty družstev mladých hasičů a dorostu v nich zapojených: 
 

Mladí hasiči   361   dorost    26 
 

Jiné soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží: 

Muži    300   ženy  106 



4) Hospodaření OSH Plzeň – sever za rok 2018  

 

Součástí Výroční zprávy je ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu a VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu. 

V roce 2018 byla činnost OSH financována z členských příspěvků a dále z účelové dotace 

Plzeňského kraje a z dotací MŠMT a MV ČR. 

Ekonomické výsledky jsou pravidelně předkládány okresní a kontrolní radě a výkonnému 

výboru, vždy za uplynulé čtvrtletí. V průběhu roku nebyly zaznamenány žádné závažné 

nedostatky ve vedení účetnictví – vše je vedeno přehledně. 

 

Dotace Ministerstva vnitra ČR: 

- Finanční prostředky jsou čerpány na soutěž v požárním sportu dospělých, hry Plamen 

a dorostu na okresní úrovni 

- V roce 2018 byla čerpána částka na požární sport dospělých ve výši 8.088,-- Kč a na 

mladé hasiče a dorost částka 14.900,-- Kč 
 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 

- Na mzdové náklady 33.350,-- Kč 

- Vzdělávání vedoucích mládeže 25.000,-- Kč 

- Provozní náklady OSH 145.790,-- Kč 

- Volnočasové aktivity SDH  53.820,-- Kč 

- Volnočasové aktivita OSH  15.180,-- 

- Materiálně-technická základna SDH 31.650,-- Kč 

- Letní hasičské tábory 95.232,-- Kč 
 

Účelová dotace z Plzeňského kraje ve výši 437.000,-- Kč byla rozdělena: 

- Pro sbory a okrsky 349.947,-- Kč 

- Pro potřeby OSH     87.053,-- Kč 

 

Hospodaření OSH je plněno v rámci schváleného rozpočtu. Účelně a efektivně se daří 

nakládat s přidělenými finančními prostředky. Pozitivní zprávou je, že se do rozpočtu OSH 

vrátila část půjčky, a to ve výši 35tis. Kč, kterou jsme poskytli společně s okresy Klatovy, 

Domažlice, Tachov a Plzeň – jih Krajskému sdružení Pk v roce 2017. 

Ze strany sborů je platební morálka na velmi dobré úrovni a nejsou zásadní problémy se 

splácením závazků ze strany OSH. 

Je třeba poděkovat všem, kteří se o tyto finanční výsledky velkou měrou zasloužili. 

 

 

       Ing. Vlastimil  Č e r v e n k a, MBA 

  1.náměstek starostky OSH 

 

 

 

 



Zpráva inventarizační komise – inventura 2018 

Inventura majetku OSH a hasičského zboží za rok 2018 byla provedena dne 22. ledna 2019. 
 

Hmotný inventář (300,-- až 3.000,--Kč)                   96.060,00 Kč 

- rychlovarná konvice, měřící kolečko, skartovačka, bannery, diktafon, bezdrátový 

mikrofon, kancelářské křeslo, stopky, megafon, monitor k PC, harddisk, přepěťová 

ochrana PC, vysavač, mikrovlnná trouba, budíky pro ZPV, rohože pod džberovky, 

rádio, zrcadlo, montážní schůdky, stolní lampa, ventilátor, sportovní proudnice 

KLIMEŠ, pušková pouzdra, funkční polokošile pro rozhodčí,… 

Hmotný majetek (3tis. Kč – 40tis. Kč)            504.788,60 Kč  

- zde je zahrnut majetek pořízený z vlastních zdrojů a z dotace PK: 

- překážky pro MH, čestný prapor, fotoaparát, notebooky pro vedoucí OR, lednice, 

videokamera, data projektor, zvuková aparatura, laminovací stroj, přetlakový ventil, 

vzduchovky, zdravotnický batoh pro OR ochrany obyvatel, sada čísel, tiskárna pro OR 

mládeže, nástřikové průhledné terče pro PÚ, stojany pro CTIF (armatury, uzle) a 

nástřikové terče pro CTIF, nový nábytek v kanceláři OSH, kopírka + skener + tiskárna 

CANON (kancelář OSH), zdravotnická nosítka, nůžkové stany 3 x 3m a 3 x 4,5 m, 

tiskárna HP k notebooku, startovní čísla TRIKOT, záchranářský batoh, žebřík pro 

výstup na věž, nášlapná deska pro výstup na věž, sada praporků, vakuové dlahy, 

bannery s logem SH a PK, klaprám „áčko“ 

Majetek pořízený z dotace MŠMT (3tis. Kč- - 40tis. Kč)         135.517,00 Kč 

- sada čísel, telefon+záznamník+fax, sada praporků, počítačová sestava, kladiny pro 

MH, překážka dorost, přetlakový ventil, startovní čísla PŘEVLEČNÁ, bannery velké 

pro propagaci činnosti OSH PS, klaprám „áčko“ 

Pohledávky 

- k 31. 12. 2018 Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje        56.350,00 Kč 

Závazky            

- k 31. 12. 2018 nebyly žádné evidovány 

Hotovost na pokladně  k 31. 12. 2018              4.310,00 Kč 

Hlavní účet OSH – zůstatek k 31. 12. 2018           462.207,22 Kč 

Hasičské zboží              114.636,00 Kč 

- medaile, stužky, tiskoviny, funkční označení, diplomy, odborné publikace a další 

knihy, drobné dárkové hasičské zboží, bloky a desky s logem SH a PK, kniha ZH a 

prapory, letáčky k prevenci, atd. 

Vyřazený majetek                32.518,00 Kč 

- notebook, včetně OFFICE pořízený v r. 2012 – neopravitelný, sada praporků – 

roztrhané, nekompletní, AVAST k notebooku - nefunkční, startovní čísla bílá – 

roztrhaná, flash disk - nefunkční 

 

5. února 2019           Luděk  E k s t e i n  

             2.náměstek starostky OSH, předseda invent. komise 

 


