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Vážené hasičky, vážení hasiči! 
 

Loňský rok byl pro nás ve znamení voleb a plnění úkolů, které pro nás vyplynuly z Nového 

občanského zákona. Jednalo se přeregistraci našeho sdružení na spolky. Během ledna 

letošního roku jsme od Vás, představitelů SDH a okrsků, museli „posbírat“ potřebné 

dokumenty k tomuto právnímu kroku. V některých případech to byl úkol přímo nadlidský, a 

to i vzhledem k tomu, že tato registrace byla v průběhu roku 2015 dostatečně vysvětlována a 

dokumenty nutné k registraci byly včas k dispozici. Valné většině z Vás bych chtěla vyjádřit 

poděkování za spolupráci, díky patří také představitelům obcí a měst, kde jsme se až na malé 

výjimky setkali s pochopením. Začátkem února 2016 byly veškeré podklady za naše OSH 

odevzdány na kancelář SH ČMS Praha a v březnu byly sbory a okrsky zaregistrovány                

u Městského soudu v Praze ve veřejném rejstříku. Na základě těchto změn požádal SDH Bohy 

o zrušení – toto se podařilo dořešit teprve v říjnu a Městský soud svým usnesením, které 

nabylo právní moci  2. 11. 2016, sbor Bohy ve veřejném rejstříku zrušil. Další informace 

k této problematice najdete na dalších stránkách dnešního zpravodaje. Takže k dnešnímu dni 

máme na OSH Plzeň – sever řádně zaregistrováno 130 SDH a 12 okrsků, okrsky Žihle + Bílov 

a Manětín + Bezvěrov o registraci nepožádaly. 
 

V červnu letošního roku poprvé v historii hasičského hnutí navštívil náš Hasičský dům 

v Praze, zprovozněný roku 1929, předseda vlády ČR p. Bohuslav Sobotka v doprovodu 

ministra vnitra ČR p. Milana Chovance a přítomen byl také ředitel HZS ČR generál Drahoslav 

Ryba. Na této schůzce byl projednáván především materiál „Řešení některých oblastí u 

JSDHO a spolků působících na úseku požární ochrany“, který 8. června schválila česká vláda. 

Jak mnozí víte, na základě vládních a rezortních rozhodnutí byl již zahájen systém 

investičních dotací pro všechny kategorie jednotek dobrovolných hasičů obcí, včetně dříve 

opomíjených JPO V. na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukce stávajících nebo 

výstavbu nových požárních zbrojnic. Ze zprávy starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera na 

podzimním shromáždění starostů OSH uvádím: „Vláda dále hledá řešení možnosti převodu 

majetku sborům dobrovolných hasičů, výhod pro zaměstnavatele, kteří ochotně uvolňují 



členy jednotek k zásahům, zpřesnění činnosti dobrovolných jednotek obce (jejich členů) 

v obecném zájmu, finanční prostředky pro krytí nákladů spojených s činností spolků 

působících ve prospěch integrovaného záchranného systému, hasičský sport, pojištění 

členů jednotek obcí a státní neinvestiční dotace. Rád bych zdůraznil, že členové vedení i 

výkonného výboru SH ČMS společně s vedeními KSH využívají každé příležitosti při 

získávání podpory poslanců, senátorů, členů vlády, hejtmanů a zastupitelů krajů při 

naplňování našich společných požadavků.“ 
 

V této souvislosti bych ráda uvedla, že i našemu sdružení jak na úrovni kraje, tak na úrovni 

okresních sdružení již po dobu čtyř let výrazně finančně pomáhá účelová dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje, pro letošní rok našemu OSH bylo poskytnuto 448.500,-- Kč. Z této částky 

bude do konce roku vyčerpána částka 300tis. Kč na materiální zabezpečení kolektivů 

mladých hasičů, na propagaci a oslavy výročí sborů a na sportovní, kulturní a společenské 

akce a to na základě žádostí z jednotlivých sborů nebo okrsků.  
 

V dnešním zpravodaji najdete vše potřebné pro zvládnutí řádných valných hromad ve 

sborech i okrscích, nezbytnou součástí je přehled hospodaření za měsíce leden – září 2016 a 

návrh rozpočtu na rok 2017. Také je přiloženo Hlášení o činnosti za letošní rok, tento 

dokument lze v elektronické podobě stáhnout na webu OSH  a následně odeslat e-mailem. 

Protože se stále množí chybné návrhy na vyznamenání, najdete také přehlednou 

posloupnost jak a kdy o vyznamenání pro Vaše členy požádat – upozorňuji na správné a 

včasné vyplnění předepsaných tiskopisů – budete-li potřebovat pomoci, vždy se obraťte na 

kancelář OSH.  

Přílohou jsou také nabídky naší Hasičské vzájemné pojišťovny. Doporučuji Vám jejich 

pročtení a věřím, že Vás nabídky osloví a to jak osobně, tak přeneseně na starosty obcí a 

měst tak, aby své členy, jejich zdraví a odpovědnost za výkon funkce i majetek JPO měli 

řádně pojištěné. 
 

Milé kolegyně, milí kolegové! 
 

Do konce roku 2016 zbývá pár týdnů. Uplynulé dny a měsíce lze hodnotit kladně, v těch, 

které budou následovat, nás čeká opět spousta práce ve všech oblastech naší činnosti. 

Jménem svým i jménem členů výkonného výboru Vám přeji především pevné zdraví, 

optimistický nadhled, osobní a rodinnou pohodu a také nezbytnou dávku štěstí tak, aby se 

Vám podařilo splnit vše, co si budete přát! 

 

Krásné Vánoce a do roku 2017 vkročte s veselou myslí! 

 

 

         Alena F o l d o v á, v.r. 

         starostka OSH Plzeň – sever 

 

 


