
Vážení hasiči s titulem Zasloužilí, vážené starostky a starostové, členové 

odborných rad a hosté! 

Již po páté, od zvolení starostkou OSH Plzeň – sever, mi dovolte, abych Vám předložila 

zprávu o činnosti – tentokrát za rok 2014. Rok se čtyřkou na konci pomalu končí, zbývá pár 

týdnů a bude tady ten s pětkou na konci. Celých dvanáct měsíců od našeho posledního 

Shromáždění  jsme se společnými silami snažili pokračovat v aktivní a společensky významné 

dobrovolné hasičské práci.  I když je stále co zlepšovat, jsem velmi ráda, že se nám práce 

daří. Letošní rok byl ve znamení mnohých oslav a jednou z největších bylo připomenutí si 

150. výročí založení prvního českého hasičského sboru. Celorepublikově se slavilo v kolébce 

českého hasičstva ve Velvarech, dále hasičskou poutí na svatém Hostýně a vrcholem oslav 

tohoto výročí bylo setkání techniky a hasičů v Přibyslavi na Pyrocaru, kterého se zúčastnilo 

třicet tisíc hasičů i nehasičů z celé naší republiky, ale i ze zahraničí.      

My jsme si toto výročí připomněli na V. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v Trnové. 

Toto významné jubileum nás všechny zavazuje nejen k tomu, abychom ctili práci našich 

předků, ale především abychom neustále naplňovali ušlechtilou myšlenku a heslo – vlasti ke 

cti, lidem ku pomoci! 

I přes všechny problémy, se kterými se dennodenně potýkáme jak v pracovním tak i osobním 

životě, nám stojí za to naší hasičinu posouvat dál. Politická garnitura nám sice dál předvádí 

nepěkné kousky a leckdy taškařice, ale lze zaznamenat i malý posun k lepšímu. Bylo by 

krásné, kdyby si všichni lidé v naší zemi uvědomili, jak malicherné je věčné nadávání, 

stěžování si, probírání politiků ze všech stran, ustavičný pesimismus, mrzoutství, zloba, 

ublíženost, zahleděnost do sebe…je úžasné, když je člověk zdráv a může ve svém životě dělat 

všechno, co chce. Je třeba si vážit každé minuty a každého dne našeho života, mít nadhled, 

dostatek životního optimismu a úctu k práci druhých. Mnozí z nás takto žijí a jednají, ale 

někdy se člověku zdá, že snad žije na jiné planetě mezi naprosto cizími lidmi, kteří nevědí, co 

je to čest, pravda a pokora. I z našich hasičských vztahů se tyto hodnoty někdy vytrácí a 

věřte, že je mi pak opravdu smutno a také líto veškeré té mravenčí a poctivé práce jak 

s hasičskou mládeží, tak i v ostatních oblastech naší dobrovolné činnosti. Zkrátka ti, kteří 

nedokáží změnit své myšlení, nedokáží změnit nic! 

S platností Nového občanského zákoníku se na naše sdružení sype lavina nezbytných 

právních úkonů. V měsíci červnu jsme pro Vás, členy sborů, připravili okrskové aktivy, kde 

jsme se snažili vysvětlit, co nás všechny v následujících pár letech čeká. Znovu upozorňuji na 

to, že se na žádné úrovni nebudou měnit názvy - nadále budeme sbory, okrsky, okresní a 

krajská sdružení, ústředí SH, jen za tyto názvy je nutné v našich Stanovách doplnit slovo 

spolek u našeho ústředí a u ostatních subjektů – pobočný spolek. Na podzimním 

Shromáždění starostů OSH byl po všeobecné diskusi a připomínkách náš nejvyšší předpis – 

Stanovy – schválen. Nyní celý text prochází jazykovou úpravou tak, aby jej mohl v červenci 

náš nejvyšší orgán – sjezd – potvrdit. Ráda bych Vás uklidnila a řekla Vám – nemějte obavy. 

Ono se ze začátku zdá všechno složité a já věřím, že když bude vůle i tento zdánlivě nelehký 

úkol společně zvládneme.  

 



A teď mi dovolte pár vět k práci výkonného výboru. Valná většina jeho členů pracuje, jak to 

jen nejlépe umí, bohužel jsou mezi námi i ti, které jsme viděli jednou či dvakrát do roka jak 

na jednáních, tak i na okresních akcích. Není smyslem tady přímo jmenovat, protože jsem 

přesvědčená, že mnozí z vás vědí, jak těžko se informace někde dostávají do sborů. To, že 

jsem byl zvolen členem výkonného výboru nebo členem odborné rady neznamená, že mám 

na výložkách o nějakou hvězdičku navíc, že se občas dostavím na jednání a že se mnohdy ani 

řádně neomluvím – vždyť to dělám zadarmo, tak co by na mě ještě kdo chtěl? 

Podle mě je to hlavně o osobním přístupu daného člověka, o aktivním zapojení do celé 

problematiky hasičské práce, účast nejen na jednáních, ale také na okresních i krajských 

akcích a soutěžích jako ten, který opravdu umí a chce pomáhat. Víte, že pokud mám možnost 

se zúčastnit vašich akcí nebo schůzi, říkám stále dokola – vstup do naší organizace je 

dobrovolný stejně tak lze i dobrovolně vystoupit. A tím nemyslím a neříkám, abychom sbory 

rušili a nebo nátlakem nutili naše členy k práci. Přijmu – li funkci, je po dobrovolnosti a 

nastupuje zodpovědnost a také poctivá práce. Jenže mnohde je to krapet jinak. Čekají nás 

volební valné hromady – prosím, vybírejte s rozvahou a velkou odpovědností nejen své 

zástupce do vyšších orgánů, ale také do těch sborových a okrskových. Protože bez dobře 

fungujících sborů bychom neměli žádné sdružení, bez nadšených lidí bychom se nemohli 

pyšnit skvělými výsledky v práci s mládeží, v požárním sportu i v ostatních oblastech. Někdo 

si teď možná v duchu říkáte, proč ta ženská o tom takhle mluví! Nevím, zda to mohu říci, ale 

řeknu…snad mě k tomu opravňuje moje mnohaletá zkušenost a chuť stále pro lidi něco 

dobrého a užitečného dělat. Hasiči jsou pro mě nejen koníčkem, ale druhou rodinou a vím, 

že mnozí mí kolegové to mají stejně. A v partě kamarádů, bez postranních úmyslů, bez toho, 

co za to, se snadno překonávají i ty největší překážky a problémy a mnohdy i osobního rázu. 

Na tomto místě vám všem, kteří nejen mě, ale celému našemu okresnímu sdružení 

pomáháte, děkuji za dobré rady, za pochopení a mnohde za přátelství! 

 

Zprávy vedoucích odborných rad vás budou podrobně informovat o své činnosti, nerada 

bych svým kolegům tak zvaně lezla do zelí, přesto i já bych se ve stručnosti ráda zmínila o 

některých úspěších. 

Největší chloubou a také radostí je práce a hlavně výsledky naší mládeže. Je potěšující, že se 

rozrůstá i základna našich nejmenších – přípravky. Je to neskutečná mravenčí a nelehká 

práce, zaujmout tří až pětileté děti – chce to hodně trpělivosti a velké nápaditosti. Někde 

s dětmi nacvičují různé ukázky z práce dospělých hasičů, a co je opravdu potěšující, pár 

družstev přípravek se objevilo při disciplínách hry Plamen. A řeknu vám, když vidíte s jakým 

zápalem a nadšením v očích děti běhají štafety, rozhazují hadice, obsluhují troják, z proudnic 

jim po velkém úsilí konečně stříká voda – to je vám nepopsatelně příjemný pocit. Tady se 

tvoří základy pro úspěch nejen v požárním sportu. Hře Plamen je již 43 let a stále dokáže 

přitahovat další a další mládež, která nám na okrese i v Plzeňském kraji přináší již řadu let 

vynikající výsledky. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak – jen stručně připomenu, že 

v krajském kole ve Všerubech, kterého jsme byli pořadatelé si v kategorii mladších první 

místo vybojoval tým SDH Horní Bělá a v kategorii starších kolektiv SDH Manětín. Tato 

dvoudenní náročná akce jak po organizační, tak technické stránce dopadla na jedničku. 



Milým a vstřícným počinem byla při závěrečném vyhodnocení návštěva hejtmana Plzeňského 

kraje p. Václava Šlajse, jeho náměstka pana Ivo Grunera a dalších hostů, včetně starosty 

Města Všeruby pana Schejbala, který osobně po oba dva dny vypomáhal kde bylo potřeba! 

Kolektiv mladých hasičů z Manětína nás pak v Brně reprezentoval na Mistrovství České 

republiky. Svým celkovým 4. místem potvrdil kvalitu svých výkonů, ale také neúnavnou a 

svědomitou práci vedoucích a všech, kdo mladé hasiče podporují. 

Ani v dorostu se nemáme za co stydět. Vicemistrem v dvojboji se stal Ruda Malec z Křečova, 

dorostenky z Úněšova sice skončily celkově deváté, ale z Brna si odvezli pohár za třetí 

nejlepší požární útok. A největší chloubou jsou dorostenci ze Žebnice, kteří v červenci          

na mistrovství dorostu ukázali všem, jak se to dělá a dělat se to má – i největším favoritům 

ukázali záda a odvezli si z Brna titul Mistrů ČR. Tento úspěch se nenarodil sám od sebe, je za 

ním velká dřina, spousty hodin tvrdého tréninku a odříkání a také záslužná práce trenérů.  

Jak mnozí víte, v naší republice se poprvé v historii požárního sportu konalo Mistrovství světa 

dorostu a Mistrovství světa v požárním sportu mládeže do 23 let. I tady jsme měli své 

zástupce – v dorostenkách Míšu Jandovou z SDH Úněšov a v juniorech Michala Bulína z SDH 

Žebnice, který patří do týmu, který získal titul nejvyšší a tak v našem okrese máme Mistra 

světa v požárním sportu. Před těmito úspěchy lze jen smeknout a jak už jsem říkala, je třeba 

poděkovat nejen mladým lidem, ale také trenérům, rodičům a všem, kdo je jakýmkoliv 

způsobem podporovali a podporují! 

O seriálu soutěží mladých hasičů, který má již dvanáctiletou tradici není třeba se dlouze 

zmiňovat – téměř každý měsíc je uspořádána soutěž, kde se sejde 250 i více mladých hasičů a 

poměří své znalosti i fyzickou připravenost. Soutěže zajišťují sbory a záštitu nad celým 

seriálem soutěží má naše odborná rada mládeže, které patří také velké poděkování. 

Oblast represe spadá pod radu velitelů, prevence a ochrany obyvatel. Několik let se 

potýkáme s velkým nezájmem o okresní soutěž v požárním sportu – rada velitelů doslova 

kouzlí s organizačním zabezpečením, snaží se zařadit jen dvě disciplíny a tím přilákat více 

týmů mužů a žen – bohužel se to nedaří. Účast 4 družstev žen a 5ti družstev mužů je 

vzhledem k počtu našich sborů opravdu tristní! Je třeba si uvědomit, kolik času, energie a 

také finančních prostředků je potřeba k zajištění okresní soutěže a nakonec se do rozlosování 

přihlásí ze 131 sborů pouhých 9!!! Tady bych ráda vyzdvihla týmy žen z SDH Všeruby, SDH 

Horní Hradiště a SDH Senec – ženy a dívky, smekám před Vámi! Potvrdilo se, že když je dobrá 

parta a opravdu se chce – tak to zkrátka jde! Již po několikáté vás vyzývám k diskusi na tohle 

téma, ale návrhy jak dál - nepřicházejí. Co je mnohde slyšet je kritika, co si to na tom okrese 

vymýšlí, co by na nás ještě chtěli, máme své soutěže, své starosti a problémy…zkuste se dnes 

rozpovídat a třeba v diskusi padne alespoň jeden kvalitní názor! 

Činnost rady prevence a ochrany obyvatel se takříkajíc prolíná a obě rady spolu začaly více 

spolupracovat, o jejich akcích a činnosti za chvíli uslyšíte více. 

Specifickou náplň má rada historie a Zasloužilých hasičů. Během roku se podařilo shromáždit 

podklady k připravované knize o praporech a Zasloužilých hasičích našeho okresu. Do konce 

roku by měly být všechny materiály včetně fotodokumentace předány editorce, která nám 

knihu takzvaně postaví. Pevně věřím, že v březnu 2015 vám všem knihu představíme. Více 

vám dnes sdělí vedoucí rady historie a také vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů.  



Tady bych se ještě krátce zmínila o červencovém, již V. setkání, které nám pomohl 

organizačně i technicky zabezpečit sbor v Trnové. Společně jsme shlédli ukázku stýskalských 

hasičů v dobových uniformách, zasloužilým členům byla předána medaile ke 150. výročí 

českého hasičstva jako poděkování za jejich celoživotní práci a došlo i na zpěv a tanec.  Naše 

okresní sdružení v letošním roce zajišťovalo setkání Aktivu Zasloužilých hasičů celého 

Plzeňského kraje, a to ve spolupráci s SDH Manětín. Setkání navštívilo téměř 70 Zasloužilých 

hasičů z celého kraje a mnoho významných hostů. Podle ohlasů se nám tato akce podařila a i 

já sama mohu říci, že většina přítomných odjížděla nadšená z příjemně prožitého dne, kdy se 

potkali staří známí, popovídali a společně si zazpívali s orchestrem ZUŠ Plasy pod vedením 

Milana Kůsy. 

 

Z přehledu hospodaření, který jste dnes obdrželi v materiálech je patrné, že celá činnost 

okresního sdružení stojí nemalé finanční prostředky. Celé vedení se snaží o co nejefektivnější 

hospodaření a z přehledu vyplývá, že se to daří. Bezhotovostní platba členských příspěvků se 

ukázala jako dobré rozhodnutí – až na pár sborů byla platební morálka výtečná! 

Velkou finanční pomocí je nám účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, kterou jsme 

obdrželi již po čtvrté. Tyto finanční prostředky nám pomáhají zkvalitňovat naší materiálně-

technickou základnu, která je tvořena především překážkami pro mladé hasiče, dále jak víte 

byl v minulém období pořízen data projektor, ozvučovaní aparatura, vedoucím odborných 

rad byly pořízeny notebooky, do kanceláře OSH nový monitor k počítači, dále tiskárna a 

v letošním roce do MTZ okresu přibyly překážky pro disciplíny CTIF a dva průhledné  

elektronické nástřikové terče – což byla nejvyšší položka v letošních výdajích. Velmi 

významně nám prostředky z účelové dotace pomáhají při pořádání všech akcí a soutěží pro 

mladé hasiče a propagaci naší činnosti. Vedení Plzeňského kraje i panu hejtmanovi patří 

velké poděkování za tuto finanční podporu – velmi si jí vážíme a věříme, že bude i nadále 

pokračovat.  

 

Zanedlouho začnou výroční valné hromady sborů a poté okrsků. Začíná nám řádný volební 

rok. Přípravě i samotnému průběhu valných hromad věnujte dostatek času. K výročním 

jednání patří také odměňování našich členů – žádejte včas a žádosti řádně vyplňte a také 

zdůvodněte. Doporučuji nečekat jen na výročí věku nebo výročí založení sboru – to pak 

doslova zahltíte výkonný výbor svými požadavky a mnohdy je vám vše vráceno 

k dopracování.  

Dnes jste obdrželi trošku více dokumentů.  Ať je to Hlášení o činnosti, Zpráva o výroční valné 

hromadě nebo nová příloha k registračnímu listu prosím, věnujte jim náležitou pozornost! 

Změny v našich Stanovách musí být v souladu s Novým občanským zákoníkem a dotýkají se 

každého jednotlivého sboru. Naše sdružení je zapsáno ve Spolkovém rejstříku Městského 

soudu v Praze a pouze ono – náš hlavní spolek – smí činit veškeré změny v zápisech tohoto 

rejstříku. V souvislosti s tím je potřeba, aby po volební valné hromadě byla řádně vyplněna 

nová příloha k registračnímu listu ve třech originálech – čitelně, nejlépe vyplněné v PC a 

upozorňuji, vlastnoručně podepsané modrou propisovací tužkou!  



Protože většina našich zbrojnic – sídel sborů – je ve vlastnictví obcí a měst je potřeba přinést 

souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti s umístěním sídla (bez ověřeného podpisu).Tam, 

kde nemá zbrojnice číslo popisné, je vhodné se domluvit se starostou obce či města o tom, 

aby sídlo sboru bylo na adrese obecního nebo městského úřadu.  

Do spolkového rejstříku jsme jako sbory byly zaregistrováni se všemi chybami                           

a nesrovnalostmi a toto je třeba dořešit! Čím dříve to uděláme, tím méně budeme mít 

v budoucnu starostí, například při zřizování bankovního účtu, zakládání živnostenského 

oprávnění a koncesních listin nebo při žádostech o různé typy dotací. 

Doporučuji také připravit si výpis z usnesení volební valné hromady, kde bude uvedeno, kdo 

byl zvolen starostou sboru – ten pak bude zapsán jako statutární zástupce. Včas budete 

informováni o dalším postupu. Tyto úkony musí provést nejen sbory, ale také okrsky, okresní 

i krajská sdružení. Je nás téměř 8tisíc sborů, 77 okresů a 14 krajů – šílená představa pro toho, 

kdo všechny podklady pro zápisy shromažďuje a vkládá do rejstříku.  

Důrazně Vás žádám o maximální spolupráci – budete-li potřebovat cokoliv poradit či vysvětlit 

– zeptejte se včas a na rovinu – nikdo vám pomoc neodmítne!  

Veškeré materiály, které jste dnes obdrželi, včetně zápisu a usnesení z dnešního 

Shromáždění najdete v brzké době na internetových stránkách www.oshps.cz k vaší další 

potřebě.  

 

Na naše jednání byla pozvána řada hostů, někteří se z pracovních důvodů omluvili, a to je i 

případ paní ředitelky HVP, a. s. pobočka Plzeň. Na Shromáždění starostů OSH 17. října 

v Přibyslavi jsme byli informováni o výsledcích hospodaření naší pojišťovny – výsledek není 

vůbec špatný, ale Česká národní banka tlačí na jednu z posledních soukromých pojišťoven, 

aby posílila svůj kapitál. Bylo uloženo zástupcům našeho SH v dozorčí radě HVP, a.s., aby 

neprodleně iniciovali prodej kmene životního pojištění HVP, a.s. Shromáždění starostů OSH 

pověřilo výkonný výbor SH ČMS, aby příslušné návrhy smluv souvisejících s kapitálovým 

posílením společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. předložil na mimořádném jednání 

Shromáždění starostů OSH a při tomto jednání bylo postupováni s maximální obezřetností.  

 

Mezi hosty jsme dnes přivítali krajského ředitele HZS Ing. Pavlase i ředitele ÚO Plzeň          

Ing. Musila – dovolte mi, abych jim oběma jménem svým i jménem celého výkonného 

výboru poděkovala za jejich pomoc při zajišťování soutěží i ostatních akcí, za veškerou 

spolupráci a také za téměř osmileté zázemí na požární stanici Plzeň-střed, kde jsme 

donedávna měli svou kancelář a kde jsme se cítili opravdu jako doma. Díky i za pomoc při 

stěhování kanceláře do nových prostor! 

A protože jsem zmínila stěhování, které bylo avizováno již v loňském roce na jednání 

Shromáždění představitelů SDH v Dolním Hradišti, informuji Vás dnes o tom, že kancelář je 

téměř přestěhována. Chybí už jen přestěhovat a následně nainstalovat výpočetní techniku a 

bude hotovo. Prostory jsou to sice menší, než jsme byli posledních pár let zvyklí, ale jsou 

pěkné a útulné – v úterý v nových prostorách měla jednání kontrolní a revizní rada a také zde 

poprvé zasedal výkonný výbor.  

http://www.oshps.cz/


Na tomto místě bych ráda opětovně poděkovala firmě D.S.D. Metal plus s.r.o., jmenovitě 

panu a paní Silovským, kteří nám prostory pronajali a byli k našim potřebám velmi vstřícní. 

Aby jste novou kancelář dobře našli, máte v materiálech mapku, kde je vše vyznačeno. Nové 

sídlo kanceláře OSH je v Kollárově ulici č. 32. Doručovací adresa zatím zůstává stejná jako 

doposud – vše bude změněno a dořešeno po volbách v roce 2015. 

Vážení přítomní! 

Myslím, že jsem stručně zhodnotila uplynulé období naší společné práce. Jedinec nezmůže 

mnoho, ale společenství dobrých lidí a kamarádů dokáže velké věci. Cením si poctivé práce 

každého jednotlivého hasiče, který se přičinil na úspěších a reprezentaci našeho okresního 

sdružení. Všem děkuji! 

Čeká nás náročné období, které opět prověří, že my hasiči umíme dostát svým slovům, že se 

umíme se ctít poprat s problémy i těžkostmi, které nás určitě neminou.  

V průběhu několika měsíců si zvolíte nová vedení ve sborech a okrscích a v březnu 2015 nás 

čeká Sněm delegátů, který zvolí nové výkonné orgány našeho sdružení a poté i krajské a 

republikové. Přeji Vám dobrá a kvalitní rozhodnutí na všech úrovních. Při výročních 

jednáních nezapomeňte poděkovat za spolupráci všem, kteří vám pomáhají, myslím tím obce 

a města a také všechny sponzory a podporovatele, bez kterých by to nešlo.  

Poděkujte také poslancům a senátorům, kteří přicházejí na naše akce a nechtějí z těchto 

návštěv vytloukat politický kapitál. Velké díky vyslovte také vašim rodinným příslušníkům, 

kteří nám dovolují naší činnost vykonávat. 

 

Na úplný závěr jsem si nechala přání pro nás všechny: 

Až budete 24. prosince usedat ke štědrovečernímu stolu, vzpomeňte na všechny, kteří tady 

již nemohou být s námi, ale kteří nám tady zanechali nesmazatelnou stopu své práce pro 

všechny dobré lidi. Prožijte vánoční i novoroční dny v klidné rodinné pohodě. Do všech dnů 

roku 2015 nám všem přeji jen kroky správným směrem, pevné zdraví, nadšení a plno energie 

a chuti do další práce a ke všemu alespoň kapičku štěstí! 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

 

 

 

 

 

 

 


