
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté! 

Pravidelně, rok co rok, se v listopadu scházíme na společném jednání Shromáždění 

představitelů SDH a ani v letošním roce tomu není jinak. Za pár dnů skončí rok 2013 

a mnozí z nás si řeknou – zaplať pán Bůh, že je ta třináctka za námi! 

Celospolečensky se toho během uplynulých měsíců událo víc než dost a chce se mi 

říci, že to nebylo zrovna to nejlepší. Naši politici, kteří by měli zemi řídit a vést ji k 

prosperitě, nám neustále předváděli, že jim jde především o ně, nikoliv o nás. 

Neustálé politické hašteření přivedlo celou naši společnost až k předčasným volbám, 

které zatím neukázaly nic, co by mělo situaci zklidnit, natož stabilizovat.  

My, dobrovolní hasiči jsme vždy byli a chci věřit, že i valná většina z nás zůstane 

apolitická. Když hasič zasahuje, nekouká na to, jakou stranickou příslušnost má jeho 

kolega nebo ten, kterému je pomáháno – prostě jde, pracuje, mnohdy nasazuje svoje 

zdraví i život…a pak se mu dostane v uvozovkách pochvaly například v podobě 

ztráty zaměstnání…a tady se nás bohužel politika začíná dotýkat, a to v podobě 

nedokonalých nebo špatných zákonů, které by právě hasiče měly chránit. Vždycky, 

když se přihodí nějaká katastrofa, každý z politiků má plnou pusu podpory směrem 

k hasičům. Znáte to - opadne voda a tím opadne i zájem o práci tisíců dobrovolných 

hasičů. Co s tím? No, nevím…budeme si muset všichni počkat, kolik se toho podaří 

splnit z předvolebních programů nově zvoleným poslancům a všem stranám, které se 

do sněmovny dostaly.  

 

A nyní mi dovolte, abych Vás seznámila s činností našeho okresního sdružení za 

uplynulé období.  

Výkonný výbor pracoval po celý rok podle plánu práce, uskutečnilo se celkem 11 

zasedáních, z nichž dvě byla veřejná, v březnu v hasičské zbrojnici ve Stýskalých, 

kde jsme zhodnotili průběh a výsledky výročních valných hromad a konečné 

hospodaření za rok 2012 a pak v červnu se zástupci okrsků v Hromnici, kde nás 

starostové okrsků nebo jejich zástupci informovali o činnosti sborů jednotlivých 

okrsků. Po vyhodnocení těchto veřejných zasedáních docházím k názoru, že je 

dobře, že jsme činnost okresního orgánu zpřístupnili širší členské základně. A ten 

kdo má zájem, se tak může jednání zúčastňovat. 

V roce 2010 Sněm delegátů potvrdil do výkonného výboru Vámi zvolené zástupce 

okrsků s tím, že budou v okresním orgánu zastupovat Vaše sbory, pravidelně se 

zúčastňovat všech jednání a okresních akcí, zpětně a včas informovat o všech 

projednávaných záležitostech, opatřeních a návrzích. A jaká je dnes skutečnost? 

Udělala jsem si malou statistiku účasti na jednáních od listopadu loňského roku do   

7. listopadu 2013, kdy bylo předposlední jednání v letošním roce. V tomto období se 

uskutečnilo celkem 11 schůzí, 100% účast moje osoba a pan Luděk Ekstein z okrsku 

Nýřansko. S 90% je zástupce okrsku Dobříč pan Urbánek a pan Severa z okrsku 

Manětín-Bezvěrov, 82% mají: pan Štefl z okrsku Plasy, pan Lüftner z okrsku 

Kralovice. Následují je pánové Plaščiak z okrsku Hromnice, pan Jaroslav Frána 

z okrsku Všeruby a pan Fila z okrsku Žihle+Bílov se 73 procenty účasti.  



S padesáti čtyřmi procenty účasti jsou pánové František Hanus, Kamil Hanus 

z okrsku Manětín+Bezvěrov, pan Jiří Honzík z okrsku Dolany, pan Krnáč z okrsku 

Ledce a pan Valenta z okrsku Vochov+Město Touškov.  

Patří sem také pan Robert Kučera, který v červnu letošního roku podal na funkci 

náměstka rezignaci. Nejhorší, mohu-li to tak nazvat je s 36% účasti na jednáních pan 

Sak z okrsku Krsy+Pernarec, který byl většinou omluven a pan Petr Frána z okrsku 

Dolní Bělá, který se zúčastnil pouze jednoho jednání za celý rok, to je 9% účast!!! 

Mnozí pánové se při neúčasti řádně omluví, ale posledně jmenovaný to asi 

nepovažuje za nutné a už vůbec ne za slušnost! A právě proto informovanost 

směrem ke sborům tohoto okrsku je téměř mizivá a zpětná vazba také není valná. 

Přesto vím, že mnohé sbory v okrsku Dolní Bělá mají bohatou činnost a výborné 

výsledky. Je na vedení okrsku, aby se nad danou situací zamysleli a vzájemná 

spolupráce se směrem k okresnímu orgánu zlepšila. Spolupráce s většinou okrsků je 

na dobré úrovni, mnohde nadstandartní, tak proč to nejde na Dolnobělsku? A ještě si 

dovolím jednu poznámku – během roku organizujeme okresní soutěže, máme i jednu 

celorepublikovou a účastní se jich stále stejné tváře a někteří členové výkonného 

výboru, ale i odborných rad neprojeví sebemenší zájem například v tom, že by 

pomohli technicky či organizačně tyto akce podpořit. Někdo může namítnout, že tuto 

činnost vykonáváme dobrovolně, souhlasím, ale pokud se dobrovolně rozhodnu 

přijmout funkci v kterémkoliv okresním orgánu, myslím si, že tím dobrovolnost končí 

a dotyčný přijímá zodpovědnost vůči hasičům, kteří mu dali svou důvěru 

k zastupování jejich zájmů. 

Dlouho jsem zvažovala, zda tato slova kritiky dnes před Vámi vyslovím, ale myslím 

si, že jste nejvyšší orgán, kterému bychom my, kteří ve výkonném výboru a 

odborných radách pracujeme, měli tzv. skládat účty!  Věřím, že zde je první námět do 

diskuse.  

 

Okresní sdružení hasičů Plzeň – sever má v evidenci téměř 6 tisíc hasičů, kteří dnes 

a denně dokazují, že jsou připraveni pomoci v nouzi nejvyšší, že umí zorganizovat 

soutěže, memoriály a oslavy výročích ve svých sborech, že se s nadšením a 

obětavostí sobě vlastní věnují hasičské mládeži, pravidelně se vzdělávají na 

odborných školeních a seminářích, ctí historii a s úctou vzhlížejí k těm, kteří položili 

základy dobrovolné hasičské práce na našem okrese. V letošním roce se konalo 

několik oslav výročí založení sborů, namátkou vzpomenu SDH Nýřany, Chrást, 

Stýskaly, Záluží, Kožlany, Kralovice – pokud jsem na některý sbor zapomněla, 

omlouvám se, chci Vám jen říci, že jsem pyšná na všechny Vás, kteří jste dokázali 

oslavy připravit! Děkuji i všem, kdo jste zorganizovali bezpočet memoriálů, soutěží, 

vzpomínkových akcí, plesů, dětských dnů a další a další společenské nebo sportovní 

události – je to obrovský kus záslužné práce a také skvělá prezentace naší 

dobrovolné hasičské činnosti! 

Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborných rad dnes zazní přehled činnosti jak o 

hasičské mládeži, tak z úseku represe a prevence i z činnosti rady historie. A jsem 

přesvědčena, že mají co hodnotit, i když se ne všechno povedlo tak, jak bychom si 

představovali nebo chtěli.  

 



Mě dovolte, abych se zmínila alespoň okrajově o jednotlivých oblastech naší činnosti, 

a to především o hasičském mládí, kterému se již několik let, konkrétně od roku 2008 

daří držet v soutěžích mladých hasičů příčky nejvyšší. Ani v letošním roce tomu 

nebylo jinak – účast družstva z SDH Horní Hradiště a SDH Všeruby na krajském kole 

hry Plamen, následně pak účast Hornohradišťáků na MČR hry Plamen v Jablonci 

nad Nisou, rovněž tak vítězství dorostenek z Úněšova na krajském kole dorostu a 

jednotlivců Pavla Sovy z Nevřeně a Rudolfa Malce z Křečova, kteří náš okres i kraj 

reprezentovali na MČR je opravdu nejlepší vizitkou práce s mladou generací.  

Činnost mladých hasičů a dorostu je velmi pestrá, v kolektivu je povětšinou dobrá 

parta, která se vzájemně podporuje a hecuje stále k lepším a lepším výsledkům.  

Slova jako kamarádství, vzájemná důvěra a spolehnutí se jeden na druhého jsou 

v dnešní době více než potřebná! 

Velkou část činnosti kolektivů mladých hasičů a dorostu tvoří hasičský sport, který je 

opravdu velmi návykový a pokud mu jednou propadnete, jak se říká, není cesty 

zpátky. Ten, který s mladými lidmi kdy pracoval, dobře ví, o čem mluvím. O tom, že 

jsme i v dorostu na vysoké úrovní svědčí již zmíněné úspěchy dorostenek 

z Úněšova, ale patří se také dorostenci z Obory a především pořádání celostátní 

dorostenecké soutěže, která nese jméno nezapomenutelné Vendulky Fránové.          

Již tři roky je součástí soutěže i výstup na věž v dorostenecké kategorii a renomé má 

soutěž opravdu od Aše až po Ostravu. Vůbec není jednoduché takovou soutěž 

zorganizovat a technicky zajistit, ale radě mládeže a partě dobrých lidiček se to daří, 

a to také díky vstřícnosti HZS Pk stanice Košutka, kde se soutěž koná. 

Mladí hasiči a také všichni jejich vedoucí si od nás zaslouží respekt, uznání a velké 

poděkování nejen za dosažené výsledky, ale také za skvělé chování a reprezentaci 

celého okresu a Plzeňského kraje! 

 

Do úseku represe a prevence patří činnost rady velitelů, prevence a ochrany 

obyvatelstva. V soutěži O čestnou standartu okresního sdružení je zahrnuta a 

hodnocena veškerá činnost sborů na tomto úseku a z výsledků minulého roku je 

patrné, že se činnost ve většině sborů podařilo tak zvaně rozhýbat. Ve všech 

okrscích proběhly okrskové soutěže, ale několik let je záhadou, či jak to nazvat, velmi 

slabá účast na okresní soutěži v požárním sportu. Pro letošní rok byla vyhlášena 

upravená soutěžní pravidla, kdy družstva mužů i žen, která nemají ambice postoupit 

do vyššího kola v požárním sportu, nemusela provádět disciplínu běh na 100 metrů 

s překážkami. A co se stalo? Do této soutěže se přihlásilo z celého okresu 1 družstvo 

žen!!! A to máme 131 sborů na okrese! Nevím, jakými dalšími úpravami pravidel či 

snad kouzelnickými triky zajistit, aby se okresní soutěže zúčastňovalo více družstev? 

Snad se v diskusi i k tomuto problému, který nás trápí, vyjádříte a třeba navrhnete 

řešení jak to zlepšit! 

Rada prevence jako každoročně vyhodnocuje literární a výtvarnou soutěž Požární 

ochrana očima dětí a připravuje pravidelný seminář preventistů. Rada ochrany 

obyvatel se zaměřila na zdravotní školení jednotek i občanů. Rada historie 

shromažďuje materiál pro brožuru k praporům a Zasloužilým hasičům našeho OSH. 

Podrobněji budou určitě hovořit vedoucí odborných rad. 

 



Za zmínku stojí ještě pár dalších akcí, kterých jsme se jako hasiči zúčastnili nebo je 

pomáhali organizovat. V březnu se konal v Měšťanské besedě již 18. reprezentační 

ples SH ČMS. Z mého pohledu nebyl ples moc povedený, ale to je věc názoru. Účast 

členů z okresu Plzeň – sever byla dostatečná, ale možná mohla být vyšší.  

 

 

Velmi významnou akcí v našem kraji byla V. propagační jízda SH ČMS, jejíž trasa 

začínala 31. května v Horažďovicích, vedla přes Přeštice do Plzně a druhý den,       

1. června pokračovala do Kaznějova, do Kožlan a Kralovic a v obci Vysoká Libyně 

byla předána štafeta jízdy Ústeckému kraji. Naše OSH zajistilo a finančně podpořilo 

jízdu pamětními butony. 

Organizace a zajištění akce bylo na vysoké úrovni, přijetí v Plzni představiteli města, 

hasičů i církve bylo vřelé a milé, po trase byla jízda přijata vždy s nadšením, chutným 

pohoštěním a na praporec jízdy byly připnuty pamětní stuhy téměř na každé 

zastávce. Jediným a největším problémem bylo počasí, které této akci vůbec 

nepřálo.  

Náš patron, svatý Florián, se nejspíš rozhodl, že na nás sešle všechnu vodu světa a 

podle toho to také vypadalo! Účastníci nebo ti, kteří se přišli i na chvíli podívat mi jistě 

dají za pravdu, že déšť snad ani na chvilku neustával. Však se také rozvodnili mnohé 

řeky, říčky i potoky a naše země zažila opět velkou povodeň. Ta také zabránila 

konání hasičských slavností v Litoměřicích a jízda svou pouť musela zakončit         

na severu Čech v Krupce.  

Povodně opět ukázaly, jak moc jsou dobrovolní hasiči potřební a jak mnohdy sami 

v potížích, jdou a pomáhají jiným. Na červnovém jednání VV byl schválen příspěvek 

na pomoc postiženým povodněmi, ke kterému se přidal okrsek Plasy. Finanční 

příspěvek byl předán starostou OSH Mělník dobrovolnému hasiči z Dolních Beřkovic, 

dovolte mi, abych Vám citovala krátký dopis s poděkováním: 

Vážené sestry, bratři hasiči OSH Plzeň-sever! Dne 11. 11. 2013 v 11 hodin jsme 

předali Vámi darovanou finanční částku bratru Lukáši Fraňkovi z SDH Dolní 

Beřkovice na Obecním úřadě za účasti paní starostky. Bratr Franěk měl  

zaplaven rodinný dům, zároveň se sám účastnil záchranných akcí, při kterých 

se zranil – otrava krve. Ještě jednou Vám děkujeme – za dobrovolné hasiče 

OSH Mělník – Jaroslav Havel, starosta OSH  

Byly nám rovněž zaslány fotografie z předání. Kopie dopisu a fotografie, byly předány 

také starostovi okrsku Plasy panu Slachovi. 

Také SDH Příšov pomohl v době povodní zakoupením čistících a desinfekčních 

prostředků, které jsme předali do skladu civilní ochrany našeho okresu, protože na 

Mělnicku, kam jsme původně materiál chtěli odvézt, jej odmítali z důvodu velkého 

množství – doslova říkali, máme toho tady přeplněné sklady! Část materiálu 

poskytnutého SDH Příšov byla použita při bleskové povodni na Nýřansku. Velmi si 

vážím Vaší pomoci a ještě jednou děkuji! 

 

 

 



Další pěknou okresní akcí bylo červencové setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů 

našeho okresu, které bylo v pořadí již čtvrté a konalo se v obci Zbůch. Organizace a 

technické zabezpečení zajistil okrsek Nýřansko, sbor ve Zbůchu a velmi milé bylo 

pozdravení a přijetí představiteli obce. Ti, co vážili cestu v opravdu teplém počasí do 

Zbůchu, určitě nelitovali. K vidění byl požární útok mladých hasičů z Líní, obdivovali 

jsme současnou i historickou hasičskou techniku a krásná osobní auta z veterán 

clubu z Plzně. Při příjemné hudební produkci pana Černého z Rochlova, oroseném 

pivečku a chutném občerstvení strávilo asi 80 lidiček příjemné odpoledne.  

Rada historie společně s výkonným výborem určitě na příští rok připraví podobné 

setkání, z mého pohledu je to krásná akce, při které se sejdou mnozí ti, kteří 

pomáhali a mnohdy stále pomáhají posouvat dobrovolnou hasičskou práci kupředu! 

A setkání s drobným dárkem je jen malým poděkováním za všechnu práci, kterou 

jste vy, dříve narození vykonali! 

 

Na tomto místě bych se ráda zmínila o tom, že jsme v loňském roce schválili 

redakční radu, která má za úkol dát dohromady materiál pro vydání knihy „Zasloužilí 

hasiči a prapory okresu Plzeň-sever“. Chtěla bych Vás požádat, aby jste členům rady 

byli i nadále nápomocni a poskytovali jste jak dokumenty, tak především fotografie a 

další materiál z let minulých. Ke konci příštího roku je plánováno, že bychom knihu 

předali do tisku tak, aby jste ji všichni obdrželi na Sněmu delegátů, který bude 

v březnu roku 2015. 

 

Vážené hasičky, hasiči, milí hosté! 

A teď něco málo k ekonomice. Každá firma ať státní nebo soukromá, příspěvková 

nebo nezisková musí umět hospodařit. A naše okresní sdružení je vlastně takovou 

malou firmou. Všichni máte dnes před sebou ekonomické výsledky za devět měsíců 

roku 2013 – z mého pohledu jsou dobré. Nechci tzv. lézt do zelí ekonomickému 

náměstkovi, chtěla bych jen říci, že si velmi vážíme finanční podpory z Krajského 

úřadu Plzeňského kraje, která nám již třetím rokem umožňuje významně zkvalitnit 

naši materiálně-technickou základnu a dále jsou prostředky využity při soutěžích a 

vzdělávacích akcích hlavně na úseku mládeže. Dobře víte, že jsme z účelové dotace 

mimo jiné zakoupili výkonnou ozvučovací aparaturu a dataprojektor včetně plátna, 

což je materiál, který můžete využívat i ve svých sborech. Kromě účelové dotace 

z KÚ Pk nám i naše ústředí SH přerozděluje finance z MŠMT ČR, které jsou z části 

poukázány na sbory, které musí vést podvojné účetnictví a předloží řádné vyúčtování 

a část je použita na vzdělávání vedoucích mladých hasičů a provozní náklady. Také 

pořádání letních dětských táborů je ze strany MŠMT podporováno a tuto finanční 

podporu využívá SDH Obora, Manětín a Úněšov. Další finance jsou z grantů MV ČR, 

které stejně tak jako dotace z MŠMT ČR přerozděluje na základě dílčích dohod naše 

ústředí – grantové finance jsou určeny na hru Plamen a dorostu a na soutěže 

v požárním sportu. Důležitým příjmem jsou také členské příspěvky – dnes by jste se 

měli vyjádřit k návrhu na jejich bezhotovostní platbu, od února, kdy toto opatření 

výkonný výbor doporučil byla dostatečně dlouhá doba na to, aby jste tuto záležitost 

ve sborech projednali.  Příjmem do rozpočtu jsou také provize z Hasičské vzájemné 

pojišťovny. 



Během posledního půl roku se objevily jisté informace, že to s naší pojišťovnou jde 

z kopce. Na dnešní jednání byla pozvána paní ředitelka plzeňské pobočky HVP, 

která by nám všem situaci objasnila podrobněji, bohužel se z jednání písemně 

omluvila. Mohu říci jen pár slov - situace nebyla a není růžová, ale po posledním 

Sněmu starostů OSH se nám dostalo ujištění, že se čísla stabilizují a hledá se 

strategický partner. O tom, že naše sdružení od HVP odkoupilo hotel v Přibyslavi, 

jste se všichni měli možnost dozvědět z webových stránek dobrovolných hasičů. 

Pojišťovně jsme pomohli, stejně jako ona před lety pomohla nám. Mluvím o tom již 

několik let, že propojištěnost hasičů u naší pojišťovny je velmi malá, to znamená, že 

mnozí hasiči mají majetek, auta i odpovědnosti i životní pojištění u jiných společností, 

ale když pořádají oslavy, soutěže nebo jiné akce, chtějí sponzorské dary nebo 

předměty – nemůžete se divit, že mnozí z Vás odchází z pobočky v Plzni s prázdnou. 

Je to jednoduché pravidlo – Vy pojišťovně, pojišťovna Vám. Pokud budete mít 

v diskusi nějaké dotazy, pokusím se na ně já, nebo člen výkonného výboru ústředí 

pan Hulec kvalifikovaně odpovědět.  

 

Dále bych se ráda zmínila o tom, že došlo k určitým změnám ve stejnokrojovém 

předpisu – nové znění najdete na webových stránkách SH stejně tak jako nový statut 

vyznamenání. Tady je významnou změnou udělování věrnostní medaile za 10 let, 

kdy se nově medaile uděluje členům hasičům a členům mladým hasičům po dovršení 

věku 15ti let, na návrh SDH ji uděluje výkonný výbor OSH, medaile se uděluje vždy 

při prvním udělení, zpravidla po 10ti letech, dále se udělují jen stužky.  

Další změna je v udělování medaile Za zásluhy o výchovu, která se uděluje členům 

hasičům, kteří ve funkcích vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let 

dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli 

k rozvoji práce s dětmi a dorostem. Podmínkou je předchozí udělení medaile Za 

příkladnou práci. Na návrh SDH, okrsku, OSH, KSH a po vyjádření OR mládeže ji 

uděluje výkonný výbor SH ČMS.  

Poslední významnou změnou je udělování titulu Zasloužilý hasič – je to výběrové 

vyznamenání, které se uděluje jen členům-hasičům, kteří svou celoživotní prací 

přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Titul se uděluje po 5ti letech po udělení 

medaile ZMZ při dodržení délky členství 40ti let a dovršení 65ti let věku. 

Všechny změny ve stejnokrojovém předpisu i statutu vyznamenání jsou již 

zveřejněny a každý si je může prostudovat tak, aby dodržoval správné označení 

dobrovolného hasiče, ale také aby správně a v souladu s předpisem byly 

předkládány návrhy na vyznamenání. 

 

Jak jsem řekla na začátku, změn se v legislativě událo hodně a ta největší nás čeká 

od 1. ledna 2014, kdy vejde v platnost Nový občanský zákoník, který se nás, 

dobrovolných hasičů, bude rovněž v mnoha směrech dotýkat. Velmi diskutovaný byl 

a je název našeho sdružení. V materiálech máte stručně zpracované vysvětlení od 

ředitele kanceláře SH Ing. Aulického, z kterého vyplývá, že SH ČMS a jeho 

organizační jednotky užívají své označení dlouho, je pro ně příznačné a proto se 

název měnit nebude!  

 



Některé sbory jsou majiteli živnostenských oprávnění v mnoha činnostech, jako je 

například nákup a prodej a další činnosti a pak živnosti řemeslné, kam patří 

hostinská činnost. Novela živnostenského zákona zavedla od 17. 10. 2013 koncesi 

na prodej alkoholu a lihovin. Více o tom mluvit nebudu, pozvání na naše jednání 

dnes přijala vedoucí živnostenského úřadu v Kralovicích paní Miluše Valentová, která 

v diskusi vystoupí a tuto problematiku se pokusí objasnit a zároveň Vám bude jistě 

ochotná odpovědět na Vaše dotazy.  
 

Vážené hasičky, hasiči! 

Máme před sebou období, které bude rovněž přípravou na V. sjezd SH ČMS, který 

se bude konat ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích. Někdo z Vás může 

namítnout, proč o tom mluvím, když termín je tak vzdálený. Ale věřte, on ten čas 

strašně rychle utíká a sjezdu vždy předcházejí jednání na nižších úrovních. Za rok 

budeme jmenovat organizační komisi pro přípravu Sněmu delegátů, ve sborech a 

okrscích proběhnou volební valné hromady, které navrhnou stávající nebo zvolí nové 

zástupce v okresních orgánech. Využijte toto období k hledání těch, kteří budou hájit 

Vaše zájmy a kteří budou ochotni věnovat svůj um a volný čas ve prospěch nás, 

dobrovolných hasičů! 
 

Zpráva o činnosti našeho OSH je téměř u konce. Snad se mi podařilo připomenout ty 

nejdůležitější akce, na nichž jste se buď jako členové okresních orgánů, nebo jako 

sboroví či okrskoví členové podíleli – ještě jednou přijměte moje poděkování!  

I když je ještě plno věcí, které by se daly dělat lépe, myslím si, že se za odvedenou 

práci opravdu nemusíme stydět! Námětů do diskuse máte plno a tak se těším, že se 

dnes takzvaně rozjede otevřená a aktivní diskuse tady v jednacím sále a ne venku za 

dveřmi – tam se nic nevyřeší!  
 

Na samotný závěr mi ještě dovolte jedno poděkování,  a to Hasičskému 

záchrannému sboru, jmenovitě pak panu krajskému řediteli plk. Pavlasovi a řediteli 

územního odboru Plzeň plk. Ing. Musilovi za vstřícnost a veškerou pomoc při 

zajišťování jak odborné přípravy velitelů a strojníků, tak i při ostatních akcích – 

děkujeme Vám! 

 

Vážení přítomní! 

Čekají nás naše výroční jednání – věnujte jak přípravě, tak samotnému průběhu 

výročních valných hromad náležitou pozornost a nezapomeňte i Vy poděkovat všem 

Vašim starostům a starostkám městských a obecních úřadů za podporu Vaší činnosti 

a také nezapomeňte na poděkování Vašim rodinám a nejbližším – protože bez jejich 

pochopení bychom svou činnost již dávno nemohli dělat! 

Je před námi pár dnů do konce roku s třináctkou na konci – já Vám za sebe i celý 

výkonný výbor přeji klidné prožití vánočních svátků a do všech dnů roku 2014 jen 

samá správná rozhodnutí,  kapičku štěstí, nadhled, pevné nervy a především pevné 

zdraví! 

 

Děkuji Vám za pozornost! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


