
 

 

 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči ! 

Do konce letošního roku zbývá šest týdnů…je to neuvěřitelné, jak rychle rok 2012 uběhl. Dnes 

jsme se sešli na pravidelném jednání Shromáždění představitelů SDH, abychom společně 

zhodnotili činnost a práci našeho okresního sdružení. Období, které jsme jako hasiči prožili 

nebylo jednoduché, ale jak se dozvíte ze zprávy o činnosti i ze zpráv jednotlivých odborných rad, 

nemáme se za co stydět – ba právě naopak ! Především naše hasičská mládež dokázala, že 

Severoplzeňáci jsou již několik let v popředí celorepublikových úspěchů jak ve hře Plamen tak 

v soutěžích dorostu. 

V tomto zpravodaji najdete výsledky hospodaření našeho Okresního sdružení hasičů za období 

leden až září 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, metodický návod k  zajištění a průběhu výročních 

valných hromad, informace k placení členských příspěvků, kalendář akcí a jednání na všech 

úrovních, který bude pochopitelně v průběhu roku aktualizován a přídavkem je malé předvánoční 

zamyšlení. 

Mnozí z Vás intenzivně a velmi aktivně využívají internetové stránky našeho OSH – 

www.oshps.cz,  včetně stránek ústředí SH ČMS – www.dh.cz. Dozvídáte se tak včas, rychle     

a kdykoliv potřebujete o pozvánkách, soutěžích a dalších akcích pořádných OSH i všemi SDH 

nebo okrsky. Pravidelně jsou zveřejňovány i usnesení výkonného výboru, zápisy odborných rad, 

výsledky soutěží a další metodický materiál k  Vaší další potřebě. V dnešních materiálech máte 

přiložen tiskopis Hlášení o činnosti za rok 2012, včetně vysvětlivek – rovněž je ke stažení na 

výše uvedených internetových stránkách. Prosím, věnujte vyplnění pozornost – vyplňte všechny 

údaje, především co se týká kontaktů ( telefonní číslo, e-mail !!! ) a pokud jej budete vyplňovat 

ručně, dbejte na čitelnost písma. Nově je v Hlášení oddíl pro sledování hmotného investičního 

majetku - nemovitého i hmotného investičního majetku – strojního. Poctivě vyplňte vše do 

předepsaných kolonek, tzn. vše, co bylo pořízeno z prostředků SDH, sponzorských darů             

a dotačních titulů SDH – další vysvětlení je přílohou Hlášení. Dodržte termín odevzdání 

Hlášení o činnosti, nejpozději do 31. 1. 2013 !!! Tiskopis můžete doručit elektronicky, 

poštou nebo osobně v kanceláři OSH ! 

Dalším pracovním materiálem, který je součástí zpravodaje je Rukověť funkcionáře SDH. Aby 

mohl výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, je zapotřebí provést správnou dělbu práce mezi 

jednotlivé členy výboru a vymezit jim odpovědnost za plnění úkolů – tady má mnoho sborů ještě 

velké rezervy. Tento materiál by Vám měl posloužit k  výraznějšímu pochopení organizování 

činnosti ve sboru, ale i okrsku. 

http://www.oshps.cz/
http://www.dh.cz/


Již dva roky funguje centrální program pro evidenci členů SDH – více jak 80 % představitelů 

sborů má přístup a heslo ke vstupu do tohoto programu, který najdete na www.evidencesdh.cz. 

Tento přístup Vás opravňuje pouze k prohlížení a tisku dat za Váš sbor. Bohužel, zatím Vám 

technicky nelze zadat oprávnění k zápisu, aby jste mohli například Hlášení o činnosti vyplňovat 

v centrální evidenci – vedlo by to k totálnímu chaosu v celookresní evidenci. Připomínám, pokud 

přístup do programu ještě nemáte, požádejte si o něj a Vy, kteří jste jej například zapomněli, 

přihlaste se, bude Vám opětovně sdělen. Zpravidla má přístup starosta sboru nebo velitel            

či jednatel – toto je na Vašem uvážení. 

Dovolte mi ještě zmínit se na těchto řádcích o podpoře Krajského úřadu Plzeňského kraje. Již 

druhým rokem Krajský úřad velmi významnou měrou podporuje naši činnost finanční účelovou 

dotací ve výši 150tis. Kč, která nám slouží k  zabezpečení činnosti v oblasti přípravy členů, práce 

s mládeží a preventivně výchovné činnosti. Z prostředků dotace hradíme náklady spojené 

s přípravou a organizací vzdělávacích, sportovních nebo výchovných akcí, nákup materiálu          

a pomůcek nezbytných k činnosti s dětmi a mládeží, údržbu a nákup sportovního a technického 

materiálu.  

Vážíme si této podpory, ze které je patrné, že představitelům Krajského úřadu není lhostejná 

práce tisíců dobrovolných hasičů, kteří společně s HZS Pk zajišťují nejen tu odbornou část 

činnosti, ale také se spolupodílí na výchově mladé generace. Děkujeme ! 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči ! 

 

Zprávy, které Vám dnes budou předloženy jednotlivými funkcionáři okresního sdružení, včetně 

zápisu a usnesení z dnešního jednání, najdete v nejbližších dnech na webových stránkách  OSH 

pro Vaši další potřebu. V diskusi očekávám Vaše připomínky, návrhy či kritiku k  činnosti 

okresního orgánu. 

Jak jsem se zmínila na začátku – do konce roku nám zbývá měsíc a půl. Chtěla bych Vám všem 

poděkovat za práci, kterou jste pro naší dobrovolnou organizaci vykonali a nezáleží na tom, zda 

to bylo při sportovních, společenských akcích, soutěžích pro děti a mládež nebo při výjezdech 

zásahových jednotek obcí a měst. Také je potřeba poděkovat i Vašim rodinným příslušníkům     

za pochopení a trpělivost, protože bez jejich podpory bychom tuhle práci dělat nemohli !!! 

Jménem svým i jménem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Plzeň – sever Vám přeji, 

aby jste zbývající dny roku 2012 prožili v klidu a pohodě. Vánoce a s nimi spojené sváteční dny si 

užijte v rodinném kruhu, těšte se z rozzářených dětských očí a zkuste zapomenout na starosti 

všedních dnů. Do roku s třináctkou na konci pak přeji pevné zdraví, hodně optimismu, trpělivosti 

a úspěchů jak v pracovním tak i osobním životě ! 

 

 

        Alena   F o l d o v á 

        starostka OSH Plzeň - sever 

 

http://www.evidencesdh.cz/

