
Z Á P I S 

z jednání Aktivu Zasloužilých hasičů OSH Plzeň – sever, 

konaném 5. dubna 2016 v HZ v Kaznějově 

 

Přítomni: ZH p. Randa, p. Salzman, p. Müller, p. Beran, p. Mudra F., p. Mudra J., p. Fanta,      

p. Plaščiak, p. Dub, p. Hezký 

Omluveni: ZH p. Frána, p. Frank, p. Žák, p. Hanus a p. Filipová 

Hosté: p. Foldová, p. Kapitán, p. Štefl, p. Dubová, p. Šubrt, p. Šubrtová 

 

Program jednání: 

1) informace z krajského Aktivu Zasloužilých hasičů 

2) informace z odborné rady historie 

3) VII. setkání ZH a funkcionářů 

4) diskuse 

 

Jednání zahájil a řídil vedoucí Aktivu p. Randa.  

 

ad 1) informace z krajského AZH 

Vedoucím AZH Plzeňského kraje je p. Oldřich Zajíček (OSH Plzeň-jih, SDH Nebílovy), který se 

pravidelně účastní republikových setkání. Celkem bylo v republice uděleno již 2640 titulů ZH, 

v současné době je 1943 žijících ZH s titulem. V našem kraji je cca 109 hasičů s titulem. Na 

Okrese Plzeň – sever je celkem 15 žijících ZH, z toho je jedna žena. 

V loňském roce se uskutečnilo krajské setkání na Domažlicku, bylo kladně hodnoceno všemi 

zúčastněnými. Letošní setkání se plánuje na měsíc září, organizátorem je OSH Tachov. 

Dále se p. Randa zmínil o návrzích na vyznamenání, členové AZH by měli být nápomocni při 

zpracování návrhů u jednotlivých sborů a členů, aby nedocházelo k tomu, že zasloužilý 

funkcionář se dožije významného životního výročí a ve sboru se zjistí, že vlastně nemá téměř 

žádná okresní či krajská vyznamenání a sbor mu navrhuje udělení titulu ZH. Doporučuje, aby 

se při valných hromadách i této oblasti věnovala náležitá pozornost. 

 

ad 2) informace z rady historie – vedoucí rady p. Kapitán 

Odborná rada historie OSH Plzeň-sever se pravidelně schází, má pět členů a za úkol si letos 

dala shromáždit návod na žehnání praporů (úkol je to nelehký, ale je snaha dát vše 

dohromady). Dále jsou činěny kroky k získávání informací k soškám sv. Floriána. Při různých 

příležitostech jsou oslovováni představitelé sborů, kde mají sošky, aby je popsali a podělili se 

s tím, za jakých okolností sošky obdrželi. Materiál a fotografie budou i nadále 

shromažďovány a bude snaha vše pak vydat v brožuře. Rovněž tak členové rady pokračují 

v evidenci historických razítek sborů. 

ZH p. Hezký plánuje vydat poštovní známku ke 150. výročí požáru v Plasích, ZH p. Fanta bude 

16. dubna vystavovat v SDH Druztová, kde sbor slaví 95. výročí založení. 

 



ad 3) VII. setkání ZH a funkcionářů – starostka OSH PS p. Foldová 

Nejprve pozdravila všechny přítomné a vyjádřila poděkování členům SDH Kaznějov za 

technické a organizační zajištění dnešního setkání. Informovala, že k dnešnímu dni máme 

131 SDH, z toho je řádně registrovaných u Městského soudu v Praze, ve spolkovém rejstříku 

130 sborů, jeden – SDH Bohy – požádal o likvidaci. Samotná přeregistrace byla 

administrativně velmi náročná, nakonec se vše k 5. únoru podařilo, drobné nedostatky byly 

řešeny v průběhu února. Na OSH je registrováno 5 861 členů, z toho je 980 mladých hasičů. 

Okresní sdružení za loňský rok hospodařilo se ziskem 109tis. Kč.  

K návrhům na vyznamenání pro zasloužilé funkcionáře uvedla, že není v silách členů rad a 

výkonného výboru, tipovat členy na ocenění – je to především záležitost ve sborech. Vždy 

ráda pomůže s vyplněním návrhu, ať se na kancelář OSH obrátí kdokoliv. Upozorňuje, že 

žádné vyznamenání není nárokové, vždy by mělo být uděleno za aktivní práci a přínos pro 

dobrovolné hasiče na všech úrovních. Udělení titulu ZH je výběrovým vyznamenáním a je 

třeba dodržet Statut udělování titulu – minimálně 40leté členství věk 65 let s tím, že členovi 

byla udělena medaile Za mimořádně zásluhy (nejkratší doba je 5 let před udělením titulu ZH). 

VII. setkání ZH a funkcionářů je naplánováno na říjen, místem by měl být knížecí pivovar 

v Plasích, vše je v jednání, výkonný výbor 19. 4. rozhodne o termínu a programu jednání tak, 

aby bylo možné vše včas organizačně a technicky zajistit. Pozvánky budou všem s předstihem 

doručeny a rovněž bude pozvánka zveřejněna na webových stránkách OSH. 

Soutěž, které OSH Plzeň-sever bude v letošním roce pořádat mají tyto termíny: 

- Memoriál Vendulky Fránové – dorost, 7. 5. 2016, CPS Košutka 

- Závěrečné kolo hry Plamen, mladí hasiči, 21. a 22. května 2016, hřiště TJ Trnová 

- okresní soutěž v požárním sportu a soutěž O pohár starostky OSH – muži+ženy, 

neděle 5. 6. 2016, atletický stadion města Plzně, Skvrňany 

 

ad 4) diskuse 

ZH p. Dub – upozorňuje na nevhodné chování některých mladších členů při soutěžích. 

ZH p. Salzman – poukazuje na to, že za jeho působení na OSH bylo zaznamenáváno, kdo jaké 

obdržel vyznamenání, ať to byl sbor nebo člen, nejspíš se při stěhování tyto záznamy ztratily. 

p. Štefl – podal vysvětlení, proč ukončil svou činnost jako náměstek starostky OSH a zůstal 

jen členem rady historie, kde pokud mu bude čas dovolovat, rád vypomůže. 

ZH p. Plaščiak – poukazuje rovněž na nevhodné chování mnohých členů, na špatnou ústroj a 

doporučuje, pokud někdo nezvládá pořadovou přípravu, aby nekonal různé průvody, jinak si 

děláme ostudu sami sobě 

ZH p. Randa – žádá, aby se pokračovalo v zasílání pozvánek na okresní soutěže a další akce 

 

Závěrem přítomní shlédli video z požáru mezi obcemi Mladotice a Horní Hradiště, který se 

stal v srpnu 2015 a byl jedním z velkých požárů v republice. 

 

 

zapsala: Alena Foldová 


