
ZPRÁVA 

pro shromáždění představitelů SDH, 26. 3. 2022 – KD Kralovice 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté! 

 

Naposledy jsme se na okresním jednání sešli 19. září 2020 – to znamená, že jsme 

se osobně nesetkali více jak rok a půl, na dny je to 552 dnů – tedy pokud jsem to 

dobře do dnešního dne spočítala. Je to neuvěřitelně dlouhá doba. Doba to byla 

pro každého z nás složitá, náročná, těžká, a to jak v osobních, pracovních tak i 

těch našich hasičských životech. To, co nám způsobila a nadále ještě působí 

nemoc zvaná COVID 19, se nedá jen tak zapomenout. S následky se potýkáme 

nadále. A aby toho nebylo málo, v loňském červnu zasáhla příroda krutou rukou 

na území Moravy, kde se prohnalo ničivé tornádo. O něco menší katastrofa 

postihla i malou oblast na okrese Louny.  

V době v boji s pandemií se naplno prokázala nezastupitelná role dobrovolných 

hasičů v obcích a městech a nejinak tomu bylo i při ničivém tornádu. Tolik 

odvahy, statečnosti, namáhavé práce, odříkání, humanitární pomoci, kterou celá 

naše země a hasiči prokázali, se nedá vůbec vypovědět, natož vyčíslit. Hasiči byli, 

jsou a budou vždy připraveni v duchu hesla pomáhat bližnímu svému v jakékoliv 

situaci – to nakonec prokazují i v současných dnech, kdy se v důsledku válečného 

konfliktu na Ukrajině postavili do přední linie a zajišťují především humanitární 

pomoc v asistenčních centrech, pořádají různé sbírky. I naše okresní sdružení se 

do této humanitární sbírky zapojilo prostřednictvím rady ochrany obyvatelstva.  

Vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli a pomáháte patří uznání a velké 

poděkování. 

Naše dnešní jednání se koná v královském městě Kralovice. První písemná 

zmínka o Kralovicích je spojena s plaským klášterem a datuje se do roku 1183. 

V roce 1289 byly Kralovice povýšeny na poddanské městečko. 29. září 1547 král 

Ferdinand I. Habsburský povýšil Kralovice na město a udělil mu městský znak. 

V tehdejší době byly výsadním rodem ve městě Gryspekové, kteří zde vystavěli 

malý zámek a také nechali přestavět gotický kostel sv. Petra a Pavla. Poblíž 

Kralovic se nachází Mariánská Týnice, která patří ke skvostům barokní 

architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého 

kláštera je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál, který je od roku 

2018 na seznamu národních kulturních památek, je v majetku Plzeňského kraje.  

V současné době mají Kralovice přibližně 3 500 obyvatel, ve městě je dostupná 

veškerá infrastruktura. 



Plánované jednání shromáždění představitelů na loňský listopad bylo týden před 

konáním zrušeno, a to díky nařízení Vlády a MZ ČR v souvislosti se zvýšeným 

výskytem nemoci COVID19. Veškeré informace a zprávy z naší činnosti jste 

obdrželi elektronickou cestou a vše je i nadále dostupné na webových stránkách 

našeho okresního sdružení. Proto si myslím, že není na místě, abych Vám dnes 

opakovala to, co jste si jistě všichni přečetli a prostudovali. 

Situace ke konci roku 2021 a začátkem letošního nebyla příznivá pro konání 

našich řádných valných hromad, přesto se v mnoha sborech a následně pak 

v okrscích různou formou valné hromady konaly – v některých případech to byla 

setkání po dlouhých měsících. Bylo potřeba zhodnotit uplynulý velmi náročný 

rok, v některých sborech došlo i na výměnu starosty nebo jiných funkcí, 

projednaly se plány práce.  

 

V prosinci roku 2021 nám situace umožnila uskutečnit společné jednání 

výkonného výboru se členy odborných rad. Sešli jsme se v HZ v Oboře a za mě 

říkám, že to bylo důležité a milé setkání po dlouhé době. Od počátku roku 2022 

jsme se jako výkonný výbor sešli již třikrát – někdy byla účast na hranici 

usnášeníschopnosti, především díky nařízeným karanténám nebo onemocnění 

členů. Zápisy z jednání jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách tak, 

aby, jste měli přehled o práci členů výkonného výboru.  

Odborné rady svou činnost pomalu obnovují a plánují pravidelné akce.  

Dovolte mi, zmínit se především o úspěších na poli rady mládeže, která i přes 

mnohá opatření a omezení, dokázala i v době pandemie uskutečnit okresní kola 

hry Plamen, ať to bylo v říjnu roku 2020 v Líních závod požárnické všestrannosti 

se štafetou požárních dvojic, následně pak v květnu 2021 v Mrtníku soutěž pro 

kategorii starších v požárních útocích a v tom samém roce v říjnu se uskutečnil 

zahajovací závod 49. ročníku hry Plamen v Kožlanech. Vynikající výsledky našich 

mladých hasičů a dorostu najdete ve Výroční zprávě, kterou jste dnes všichni 

obdrželi v materiálech u prezence. Celé radě mládeže pod vedením vedoucího 

Honzy Suchého, ale i všem spolupořadatelům soutěží, patří poděkování. Díky 

vyslovuji mládeži za to, že se i přes dost obtížné podmínky dokázali, že jsou jedni 

z nejlepších sportovců na okrese i v Plzeňském kraji. Nesmím a nechci 

zapomenout poděkovat i Vám všem vedoucím, kteří se ve svém volném čase naší 

hasičské mládeži skvěle věnujete. 

 

S problémy uplynulého období se rovněž dobře vypořádala rada ochrany 

obyvatelstva. V době nejvyššího výskytu nemoci COVID 19 vydala několik 

dokumentů a letáčků s informacemi, jak postupovat v dezinfekci a ochraně před 



nákazou pro občany. Pomáhala při rozvážce roušek a dezinfekci veřejných 

prostranství. Rovněž tak mnozí členové jednotek i sborů vypomáhali při této 

nelehké době – za tuto obětavou činnost dnes někteří z Vás převezmou ocenění. 

 

Ve Výroční zprávě najdete zhodnocení všech oblastí naší činnosti, proto si 

myslím, že není potřeba, abych dále hovořila k tomuto tématu.  

 

Vážení! 
 

Je mou milou povinností, seznámit Vás také s tím, že v červnu loňského roku byla 

udělena našemu členu p. Petru Špachmannovi z SDH Tlučná medaile Za záchranu 

života, která mu byla předána náměstkem starosty p. Bidmonem, a to za 

okamžitou pomoc při sportovním utkání mladému chlapci. Svým činem dokázal, 

že je nejen hasičem, ale také člověkem na správném místě.  

Rovněž tak bych Vás chtěla seznámit s tím, že nejvyšší hasičské vyznamenání – 

titul Zasloužilý hasič – převzali v loňském roce p. Jiří Švamberg z SDH Kožlany a 

p. Josef Fila z SDH Žihle. 

 

A nyní mi dovolte několik vět k hospodaření našeho okresního sdružení. 

Z obdržených účetních sestav je patrné, že si finančně stojíme dobře. Velká 

finanční podpora ze strany Plzeňského kraje nám velmi pomáhá při zajišťování 

veškeré naší činnosti. Díky této účelové dotaci z Plzeňského kraje bylo 

přerozdělením do sborů a okrsků zajištěno materiálně technické vybavení 

mladých hasičů i sportovců, finanční prostředky byly dále využity na úhradu 

sportovních a společenských akcí, na zajištění propagačních předmětů při 

oslavách a výročích sborů a na okresní úrovni k nákupu nových překážek, 

částečnou úhradu nájemného kanceláře a nákupu cen a trofejí při soutěžích 

mladých hasičů. Práce dobrovolných hasičů si naši krajští zastupitelé v čele 

s hejtmanem p. Špotákem váží, stejně tak jako my si vážíme jejich podpory. Do 

budoucna věříme, že naše činnost bude ze strany Plzeňského kraje i nadále 

podporována. 

Také přerozdělením prostředků z Národní sportovní agentury pro soutěže hry 

Plamen nám pomohly s úhradou pitného režimu a technického zabezpečení 

soutěží. Dotace z MŠMT byly použity na zajištění stravování a nájmu při 

vzdělávání vedoucích mladých hasičů a dorostu, prostředky na volnočasové 

aktivity byly z MŠMT poukázány po vyúčtování do sborů a také finance pro 

zajištění provozu a materiálně technického zabezpečení OSH na úseku mládeže 

pomohly ke zkvalitnění činnosti. 



 

Ve své zprávě pro podzimní shromáždění jsem poukázala na některé nešvary a 

neduhy, které se objevily při řadě dodaných vyúčtování dotací. Na tomto místě 

bych Vám chtěla připomenout a zdůraznit:  

✓ Žádná dotace není nároková, tzn. že pokud ji na základě smlouvy s daným 

poskytovatelem obdržíme jako OSH v nějaké výši, jsme limitování právě 

tou výší a následně tím, kolik subjektů požádá o příspěvek 

✓ Vyúčtování každé dotace se vždy řídí platným zákonem o účetnictví, tzn. 

že sbor nebo okrsek, který žádá, je povinen vést daňovou evidenci nebo 

podvojné účetnictví 

✓ Starosta sboru nebo okrsku zodpovídá za správné hospodaření a následně 

i veškerého vyúčtování, a to za spolupráce hospodáře sboru 

✓ Pokud jsou dané termíny pro jakékoliv vyúčtování nebo platby, je třeba je 

dodržovat – ale ne na poslední chvíli!!! Vy ve sborech a okrscích máte 

požadavky na to, aby Vám okresní sdružení vše vyúčtovalo včas, ale i z Vaší 

strany je třeba svědomitosti a odpovědnosti – co je platné, když do pokynů 

pro vyúčtování je vše podrobně popsáno, ale nakonec zjistíme, že to 

vlastně žadatel ani nečetl, tím je vlastně znevážena práce kanceláře OSH, 

v této souvislosti je třeba vyslovit poděkování za trpělivost a svědomitou 

práci účetní p. Šilhánkové 

✓ Na závěr podotýkám, že jsme rádi, že můžeme finančně podpořit i Vaši 

činnost ve sborech a okrscích, ale je nutné, aby se spolupráce z Vaší strany 

opravdu zlepšila a byla více chápající k tomu, že i kancelář OSH musí 

dodržovat daná pravidla a termíny… 

 

Kolegyně, kolegové! 
 

Od loňského července, kdy se po ročním odkladu konal již VI. sjezd SH ČMS 

v Brně, byla do čela dobrovolných hasičů zvolena poprvé žena - Ing. Monika 

Němečková. Společně s náměstky a ostatními členy výkonného výboru, včetně 

pracovníků kanceláře SH ČMS to neměli a nemají jednoduché – ale kdo to 

jednoduché má, že?!? Přesto si myslím, že se opravdu snaží vést nás, dobrovolné 

hasiče, jak umějí nejlépe. Někdy to ještě drhne, občas se objeví na první pohled 

nepřekonatelné překážky a problémy, ale když je vůle, ochota a chuť 

spolupracovat a máte kolem sebe dobrou partu – vše se zvládá. I v této opravdu 

složité a náročné době jak na naši psychiku, tak i peněženku je třeba být pospolu, 

postavit se ke všem neduhům a problémům čelem, vážit si práce druhých, být 



empatický a zároveň přímý a odpovědný – pak lze vidět kupředu. A já věřím, že 

se nám společně dařit bude! 

 

Jistě jste si všimli, že nás dnes navštívil zástupce firmy Alerion z Brna, který nám 

představí konkrétní návrh okresního praporu – Vám byl tento návrh elektronicky 

zaslán v loňském roce a pokud vím, negativně se k tomu nevyjádřil žádný sbor 

ani žádný člen. Tak lze předpokládat, že se Vám návrh líbí a do budoucna 

můžeme plánovat pořízení našeho okresního praporu. V diskusi se pochopitelně 

můžete vyjádřit. 

 

Vážení přítomní! 

 

Co říci na závěr? V každém případě Vám všem a také všem členům našeho 

okresního sdružení hasičů Plzeň – sever vyslovuji poděkování – poděkování za to, 

že i přes složitosti, které před nás postavilo pár uplynulých měsíců jste se mnozí 

nevzdali a přiložili jste tu pomyslnou ruku k dílu po všech stránkách.  

Vyjadřuji společné přání, abychom se mohli dál věnovat naší dobrovolné 

hasičské práci v obcích a městech tak, jak jsme byli zvyklí a tak, jak nás naši 

spoluobčané vždy vnímali. Abychom se mohli v klidu a s vervou nám vlastní 

nadále podílet na společenském, kulturním i sportovním životě nás všech. 

Přeji nám především pevné zdraví, velkou míru odhodlání, vzájemný respekt a 

pokoru jeden k druhému! 

  

Dovolte mi na úplný závěr vyslovit citát od Jana Ámose Komenského, který si 

myslím, že vystihuje současnou dobu nejen nás hasičů, ale všech: 

 

ŽIVOT ČINNÝ JE OPRAVDOVÝ ŽIVOT. 

ZAHÁLKA JE HROBEM ČLOVĚKA ZA ŽIVA. 

CO MÁŠ UDĚLAT, DO TOHO SE DEJ S CHUTÍ! 

CO SÁM MŮŽEŠ UDĚLAT,  

TO NEČEKEJ OD JINÝCH A BEZ PŘÍČINY NEODKLÁDEJ S NIČÍM. 

KDYŽ MŮŽEŠ NĚKOMU POMOCI, UČIŇ TO S NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ! 

 

 

Děkuji za pozornost! 

 

 


