
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté! 

 

Dovolte, abych Vás ještě jednou přivítala dnes v obci Druztová. Myslím, že je to 

vůbec poprvé, kdy se v těchto prostorách a v obci uskuteční jednání 

představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu – děkuji za tuto možnost 

jak starostovi obce p. Kohoutovi, tak i starostce sboru p. Čermákové. 

Sluší se, abych Vám v pár větách přiblížila historii obce Druztová. První písemná 

zmínka o obci je již z roku 1351, ale skutečné počátky osídlení zdejšího kraje se 

odhadují do doby asi před šesti tisíci lety. Původní obyvatelé sídlili na bezpečném 

místě na skále nad řekou, kde kolem roku 1300, za vlády krále Václava II, nechal 

Ratmír z Chrástu vybudovat dobře chráněný hrad s nápadnou věží, po které 

dostla hrad své jméno Věžka. O vesnici v podhradí se poprvé píše roku 1351, kdy 

pán Racek ze Švamberka dal postavit kostel sv. Maří Magdaleny. 

Jméno obce Druztová vzniklo ze staročeského slova „drst“, znamenající drsný. 

V roce 1924 byl název změněn z Druzdová na Druztová. V obci je základní 

občanská vybavenost a do jejího katastru patří pět rybníků a rekreační oblast 

s více než 120ti chatami. V obci stojí 314 domů a žije zde 807 stálých obyvatel. 

Za zmínku rovněž stojí, že v roce 2000 bylo Parlamentem ČR obci Druztová 

uděleno právo používání obecních symbolů – znaku a praporu obce. Pro svou 

polohu, celkový vzhled a upravenost se obec těší oblibě nejen stálých obyvatel a 

rekreantů, ale i náhodných návštěvníků – kterými jsme dnes i my, dobrovolní 

hasiči. Tolik tedy na úvod. 

 

Od března, kdy jsme se naposledy sešli v Kralovicích, uběhlo 7 měsíců a pár dní. 

Bylo to období opravdu složité a náročné a podle posledních zpráv a informací, 

které jsou nám známy, nás nečeká procházka růžovým sadem, ale cesta to bude 

trnitá, plná překážek a výzev, které nás čekají jak v osobních, tak pracovních 

životech.  

Po dvou covidových letech, kdy byla i naše hasičská činnost utlumena, se začíná 

opět tzv. blýskat na lepší časy. Bohužel, někde se to daří lépe, někde si zvykli na 

malou nebo žádnou činnost a jen těžko se obnovují tradiční akce a soutěže.  

V opravdu suchém a horkém létě naši zemi postihl snad největší požár 

v novodobých dějinách. I dnes, když se řekne HŘENSKO – naskočí mnoha 

profesionálním a dobrovolným hasičům před oči šlehající plameny, plno prachu, 

kouře – fyzické i psychické vyčerpání. I já bych z tohoto místa chtěla poděkovat 

mnoha členům jednotek, které se z našeho okresu tak rozsáhlého požáru 

zúčastnili – a jsem nesmírně ráda, že se všichni vrátili živí a zdraví – kluci děkuji! 



Na tomto místě mi dovolte zmínit se jen o okresních akcích, které jsme pořádali 

– začali jsme v květnu, celostátní dorosteneckou soutěží Memoriál Vendulky 

Fránové, která se již tradičně konala na stanici HZS Košutka. Pak následovalo 

závěrečné kolo 50. ročníku hry Plamen v Mrtníku a začátkem června jsme 

pořádali okresní kolo v požárním sportu v Manětíně.  V květnu jsme uspořádali 

slavnostní předání diplomů a cen v soutěži „Požární ochrana očima dětí a 

mládeže“ v krásném prostředí Centra caolinum v Nevřeni. V červnu byl 

zorganizován zájezd pro naše Zasloužilé hasiče, kteří navštívili tréninkové 

středisko pana Váni v Mlýncích, následoval společný oběd v zámecké restauraci 

v Chyši a prohlídka zámku. Z mé strany je třeba opět poděkovat za zajištění 

dopravy všech našich zasloužilých hasičů do SDH Nevřeň, Tlučná, Horní Hradiště 

a Zruč. Podzimní čas patřil mladým hasičům a dorostu, kdy se v říjnu ve 

Stýskalých uskutečnil první závod „O pohár vedoucího OORM“ v disciplíně 

požární všestrannosti a štafetě požárních dvojic. 

Ještě se malinko vrátím v čase – přesně do 3. května 2022, kdy jsem byla 

přítomna v Přibyslavi udělení titulu Zasloužilý hasič panu Kapitánovi z SDH 

Třemošná, pánům Kašparovi a Šebkovi z SDH Nevřeň a panu Laubovi z SDH 

Blatnice – náš aktiv má tedy k dnešnímu dni 20 oceněných hasičů za celoživotní 

aktivní a obětavou práci ve prospěch dobrovolných hasičů! 

Podrobnější zprávy Vám dnes přednesou jednotliví vedoucí odborných rad. 

 

Já se s dovolením zaměřím na činnost výkonného výboru. 

Od začátku roku jsme se na svých jednáních sešli osm krát. Docházka jednotlivých 

členů, zvolených okrsky a následně shromážděním delegátů je někdy na hraně 

usnášeníschopnosti.  

Plán práce je daný vždy půl roku předem, takže by měl být předpoklad, že si to 

jednotliví členové zařídí tak, aby se jednání mohli zúčastnit a dál kvalitně 

předávat informace do sborů svých okrsků. Několikrát jsem ve svých zprávách 

upozorňovala na to, že pokud přijmu funkci, rozhodl jsem se dobrovolně, ale její 

vykonávání je závazek! Zápisy z jednání výkonného výboru jsou zveřejňovány na 

našich webových stránkách tak, abyste měli přehled a informace o 

projednávaných a schválených záležitostech. Z mého pohledu je práce 

výkonného výboru a ustaveného vedení na slušné úrovni – ale vždy je co 

zlepšovat! Na Vás, představitelích sborů je, abyste činnost a také výsledky práce 

svých zvolených zástupců ve výkonném výboru důsledně kontrolovali a 

pravidelně od nich požadovali vše důležité pro Vaši činnost. 

 



Chloubou našeho okresního sdružení byla, je a věřím, že i nadále bude práce 

s mládeží. Hra Plamen, která v letošním roce oslavila již 50 let od svého založení, 

je důkazem, že organizovaná hasičská činnost s mladými hasiči má smysl a nese 

výsledky jak pro okres, tak i celý Plzeňský kraj. Výchova mládeže v současné době 

není záviděníhodná – u některých dětí převládá zájem o počítače, mobilní hry a 

jít sportovat, něco se naučit pro život je pro ně nezajímavé. Přesto máme na 

okrese 45 kolektivů mladých hasičů, včetně dvou družstev dorostu a několika 

desítek dorosteneckých jednotlivců, které vedou kvalifikovaní vedoucí. Někdy to 

nemají lehké, a to nejen v souvislosti s nezájmem dětí, ale občas i s nezájmem ve 

sborech, kde kolektivy působí – a to mě mrzí. Protože tam, kde se nevěnují 

mladým lidem, tam nebudou mít současní funkcionáři své nástupce a budou 

postaveni před zásadní problémy – například s obsazením funkcí ve výboru, ale 

také třeba s nástupci do jednotek požární ochrany.  

My, dobrovolní hasiči oslavíme za dva roky již 160 let od vzniku prvního hasičské 

sboru – zavazuje nás to k úctě a pokoře ke všemu, co naši předchůdci vykonali, 

jaké základy dobrovolnictví položili – pamatujte na to! 

 

Vážení přítomní! 

 

Jak jsem na začátku zmínila, ekonomická situace není a nebude zcela příznivá. 

Proto mi dovolte, abych na tomto místě poděkovala za finanční podporu 

Plzeňskému kraji, respektive panu hejtmanovi a celému Zastupitelstvu, které se 

nám i v letošním roce dostalo formou účelové dotace ve výši 324tis. Kč. Díky 

situaci s válečným konfliktem na Ukrajině přišlo schválení uvedené částky 

poněkud déle, přesto si jí velmi vážíme. Finanční prostředky sbory a okrsky 

využívají pro doplnění a zkvalitnění materiálně-technické základny, při pořádání 

tradičních soutěží a memoriálů, při oslavách výročí sborů a podobně.  

Nám, na okresním sdružení tyto finanční prostředky pokrývají velkou část 

nákladů na soutěže a okresní akce a také na doplnění některých překážek, 

vybavení a částečnou úhradu nájemného kanceláře. 

Chtěla bych jen upozornit, že vyúčtování příspěvků, o které jste požádali ze sborů 

a okrsků se nezadržitelně blíží.  Je důležité včas a správně podle platných účetních 

předpisů vše řádně doložit tak, abychom i my z kanceláře měli dostatek času na 

kontrolu a následné odeslání vyúčtování. Neodpustím si poznámku – pokud 

nemáte nebo nevedete alespoň základní účetnictví ve sboru – nežádejte o 

žádnou finanční podporu – není v našich silách, abychom vysvětlovali základní 

účetní operace. Vyhneme se vzájemnému osočování a problémům!!! 



Z přehledu hospodaření, který jste dnes obdrželi je patrné, že hospodaření 

okresního sdružení je vedeno řádně a hospodárně. Díky za vedení účetní agendy 

patří – jak bývalé pracovnici a účetní kanceláře p. Šilhánkové, tak od května nové 

účetní a pracovnici p. Jitce Špelinové. V roce 2017 jsme Krajskému sdružení 

hasičů půjčili 102tis. Kč – bylo to na pokrytí schodku, který způsobila bývalá 

pracovnice kanceláře krajského sdružení. Postupně se daří nejen našemu, ale 

všem okresním sdružením, které pomohly, vracet finanční prostředky. 

V letošním roce nám bude poukázáno 10tis. Kč – v příštím roce by měla být celá 

částka uhrazena. 

 

Mnozí z Vás již svou osobní návštěvou zjistili, že jsme získali nové prostory pro 

naši kancelář. Je na stejné adrese, jen malinko jinde – určitě vstup 

nepřehlédnete! Máme opět krásnou kancelář, velkou jednací místnost a také 

sklad, kam lze konečně uložit archiv, ale také některé překážky, startovní čísla, 

vzduchovky a máme tam již zaparkovanou okresní PS 12! V úředních dnech, to 

znamená v pondělí a ve středu jste vítáni! 

 

V pracovních materiálech jste zaznamenali, že nám zákon ukládá, abychom si i 

my sbory založili datové schránky. Stručný návod, jak si založit a následně 

aktivovat tuto tzv. lepší elektronickou poštu najdete na webových stránkách. 

Nebojte se toho – na obecních a městských úřadech vám určitě úředníci 

pomohou. Všechno, co vypadá na první pohled složitě a nesrozumitelně se 

časem srovná, a i my hasiči zkrátka musíme jít s dobou, ať se nám to líbí nebo ne 

a zákony se dodržovat musí. V diskusi se Vám pokusíme objasnit dotazy na toto 

téma.  

Ruku v ruce s datovými schránkami jde i účetnictví a s ním spojené podávání 

daňových přiznání – metodický pokyn, jak vést daňovou evidenci ve sborech 

zpracoval náš hlavní spolek a odkaz na tento dokument najdete také na webu 

našeho sdružení. Od příštího roku bude povinnost daňové přiznání posílat právě 

jen datovou schránkou. Věnujte vedení daňové evidence patřičnou pozornost, 

abyste se v budoucnu nedostali do nepříjemných a zbytečných problémů. 

 

Věřím, že jste byli v průběhu roku Vašimi členy výkonného výboru a starosty 

okrsků informováni o tom, že se bude od roku 2023 navyšovat odvod členských 

příspěvků na hlavní spolek a s tím je spojeno také navýšení odvodu příspěvků na 

okresní sdružení. Chápu, že pro některé funkcionáře sborů nebylo lehké 

vysvětlovat, proč dochází k navyšování odvodů.  



Nechci srovnávat nás dobrovolné hasiče s jakýmkoliv dalším spolkem, a to jak 

sportovní, tak zájmovým, ale při srovnávací analýze se zjistilo, že při téměř 360 

tisících členů máme odvody opravdu nízké. Nemusím tady vysvětlovat, jak, co a 

o kolik se v posledních letech zdražilo, ať to jsou energie, jakýkoliv materiál, 

služby a podobně – však dobře víte, jak to máte nejen ve sborech, ale i ve svých 

osobních životech. A navrhovaný odvod pro dospělé hasiče 150,-- Kč za rok a pro 

mladé hasiče 100,-- Kč za rok určitě není nijak vysoký. Jaký odvod si stanovíte ve 

sborech, je pochopitelně jen na vás – ale z různých diskusí a poznatků vím, že 

někde je to od 300 do 500 Kč. Chci vás tedy požádat, abyste se dnes před 

schvalováním i vy vyjádřili a prodiskutovali jsme tuto záležitost tak, aby byla 

vysvětlena ze všech stran. 

 

Do konce roku a následně pak v lednu nás čekají valné hromady, věřím, že se 

jednání uskuteční v každém sboru a následně pak do konce února 2023 i okrsky 

zhodnotí veškerou činnost. Nezapomeňte pozvat na tato jednání zástupce obcí a 

měst, kterým se sluší poděkovat za podporu vaší činnosti. Mnohde jste to právě 

vy hasiči, kteří nezištně a obětavě pomáháte při jakýchkoliv událostech, a navíc 

umíte připravit a zorganizovat mnoho sportovních, společenských i kulturních 

akcí. Nezapomeňte také na ocenění práce těch nejaktivnějších – třeba udělením 

vyznamenáním.  

V materiálech dnes najdete také stručný výpis ze Statutu vyznamenání. Stále se 

při schvalování ve výkonném výboru setkáváme s velkými nedostatky při 

zpracování návrhů na vyznamenání. Věnujte tomu prosím větší pozornost, pokud 

potřebujete radu či pomoc, obraťte se na mě nebo členy výkonného výboru vždy 

včas – ušetříte především sobě spoustu práce. Vy, kteří máte přístup do 

programu centrální evidence, využívejte možnosti vyplnění návrhů v programu – 

je to snadné a rychlé. 

 

Pár slov k Hlášení o činnosti za rok 2022 – tiskopis, včetně komentáře, jak hlášení 

vyplnit, je zveřejněn na webu OSH. Opět vy, kteří máte přístup do programu 

centrální evidence, můžete toto hlášení vyplnit tam. 

Jen vás chci požádat, abyste před vyplněním poslali e-mailem na kancelář 

seznam odhlášených členů – stačí napsat jejich registrační čísla. Zemřelé členy 

odhlašujte včas, stejně tak přestupy ze sborů, popřípadě do jiného okresu. 
 

 

 



Vážení! 

Před několika týdny proběhly v našich obcích a městech komunální volby. Na 
příští čtyři roky byli do vedení a zastupitelstev zvoleni také dobrovolní hasiči. 
Chtěla bych všem, kteří uspěli popřát hodně energie, pevné vůle, trpělivosti a 
skvělé spolupracovníky.  

V této souvislosti jsme v úterý, 8. 11. na jednání výkonného výboru přijali dvě 
rezignace na funkce v našem sdružení.  Ta první byla od pana Kamila Hanuse, 
vedoucího okresní rady represe, člena krajské rady represe a člena výkonného 
výboru a ta druhá byla od pana Josefa Saka, člena výkonného výboru za okrsek 
Úněšov. Pan Kamil Hanus byl zvolen do funkce starosty města Manětín a pan Sak 
do funkce starosty obce Blažim. Oba se chtějí z pochopitelných důvodů plně 
věnovat práci pro občany města a obce. Oběma kolegům vyjadřuji jak za sebe, 
tak za ostatní členy výkonného výboru poděkování za činnost, kterou pro 
dobrovolné hasiče vykonali a zároveň věřím, že nám budou i v nově získaných 
funkcích nakloněni a budeme se vzájemně rádi vídat a spolupracovat. 

Z důvodu rezignace na funkce obou kolegů je nutné především najít náhradu. Co 
se týče rady represe, ze stávajících členů rady se nenašel nikdo, kdo by Kamila 
Hanuse nahradil, a tak výkonný výbor dočasně pověřil vedením této rady 
náměstka pana Petra Česánka.  

Okrsek Úněšov, který zastupoval Josef Sak, na svém jednání zvolil jako členku do 
výkonného výboru starostku SDH Křelovice paní Alenu Divišovou.  

V průběhu jednání tedy budete Vy, představitelé sborů ještě jednou o této 
skutečnosti informováni a budete požádání o potvrzení volby okrsku Úněšov. 

Na jednání výkonného výboru byla také předložena žádost o řádnou registraci 
okrsku Manětín + Bezvěrov, kterou vám dnes doporučujeme schválit. 

Na dnešní jednání byla mimo jiných hostů pozvána také paní ředitelka pobočky 
Hasičské vzájemné pojišťovny v Plzni, která se z rodinných důvodů omluvila. 
Požádala mě, abych Vás jejím jménem pozdravila. K pojišťovně Vám mohu sdělit 
pouze tolik, že k 30. červnu zaznamenala pojišťovna hospodářský výsledek ve 
výši 40 mil. Kč. Veškeré výsledky a další informace lze dohledat a najít na 
webových stránkách Hasičské vzájemné pojišťovny. 
V průběhu příštího roku nás čeká velká spolková diskuse k tvorbě nových 
stanov našeho sdružení. Pracovní skupina pro tvorbu nových stanov již 
zpracovala první verzi, která byla představena na shromáždění starostů OSH 



v říjnu v Přibyslavi. Prezentace se změnami bude zaslána na OSH a KSH. Následně 
budou shromažďovány připomínky typu:  

- Co jste hledali a nenašli 
- Co stanovy nedostatečně řeší 
- Co se řeší nesrozumitelně 
- Připomínky budou zasílány pouze elektronicky na adresu stanovy@dh.cz 

V jarních měsících roku 2023 bude představena první verze nových stanov a 
v roce 2025 by mělo být nové znění stanov našeho spolku schváleno. 
Prezentace Vám bude prostřednictvím kanceláře OSH zaslána tak, aby jste i Vy, 
široká členská základna, měli možnost se k navrhovaným ustanovením, změnám 
a podobně včas a adekvátně vyjádřit. 
 
Vážené hasičky, vážení hasiči! 
Moje dnešní zpráva byla trošku obsáhlejší, ale chci věřit, že jsem Vám poskytla 
dostatek podnětů k diskusi. Věřím, že se diskuse konstruktivně rozvine… 
Závěrem Vám chci opravdu velmi poděkovat za všechno, co pro sebe ve sborech, 
okrscích i na okrese děláte. Ať je to při soutěžích, oslavách výročí sborů, 
společenských i kulturních akcích – a také moje díky patří všem členům jednotek 
požární ochrany. Jste vždy jistotou nezištné pomoci v jakékoliv situaci, neváháte 
jít ve svém volnu a zadarmo pomáhat tam, odkud jiní odcházejí, a někdy i utíkají. 
Poděkování míří i do Vašich rodin – bez pohodového rodinného zázemí bychom 
nikdo tuto činnost vykonat snad ani nemohli. 
Pomalu a jistě se blíží konec roku, adventní a následně vánoční a novoroční čas. 
Přála bych Vám, abyste se dokázali zklidnit, uvědomit si pomíjivost života a užili 
jste si vzájemné blízkosti jak v rodině, tak i mezi námi dobrovolnými hasiči. 
Většinou svou zprávu končím nějakou myšlenkou – bude tomu tak i dnes. 
NAUČILA JSEM SE, ŽE VĚCI SE DĚJÍ, KDYŽ SE MUSÍ STÁT. ANI POZDĚ, ANI BRZY. 
ŽE DÁT VŠECHNO, NEZNAMENÁ, ŽE VŠECHNO DOSTANETE. 
ŽE DOBRÁ SETBA NEZNAMENÁ DOBROU SKLIZEŇ.  
ŽE SLZY SI NEZASLOUŽÍ TI, KTEŘÍ NÁS ROZPLÁČOU, ŽE NÁKLONNOST, LÁSKA A 
UZNÁNÍ SE NEDÁ VYNUTIT A PŘIJDOU, KDYŽ TO NEJMÉNĚ ČEKÁTE. 
ŽE MOHOU EXISTOVAT PŘÁTELÉ, KTEŘÍ JSOU RODINOU, A PŘÍBUZNÍ, KTEŘÍ 
JSOU JEN ZNÁMÝMI. 
ZKRÁTKA JSEM SE NAUČILA, ŽE ŽIVOT JE JEN OTÁZKOU CTI, HODNOT A VÍRY! 
 
Děkuji za pozornost! 
 


