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Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté! 

 

Dovolte mi, abych Vás srdečně přivítala na dnešním jednání shromáždění 

představitelů sborů dobrovolných hasičů, tentokrát v kulturním domě obce 

Výrov – Hadačka. Jako starostka okresního sdružení Plzeň – sever, před Vás 

předstupuji s hodnotící zprávou již po sedmé, včetně loňské zprávy za volební 

období 2010 – 2015. Myslím si, že se nám společná práce daří, a to především 

díky neúnavné, obětavé a mnohde velmi aktivní činnosti většiny členů ve 

sborech.  

Od V. sjezdu SH ČMS uplynuly téměř dva roky, celé naše sdružení za tu dobu 

prošlo řadou změn, snad k lepšímu…to ukáže čas. Pozitivně lze hodnotit plnění 

závazků, kterých se hasičům dostalo z úst nejvyšších ústavních činitelů. Jak víte, 

na základě vládních a rezortních rozhodnutí byl zahájen systém investičních 

dotací pro všechny kategorie jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, včetně 

JPO 5, na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukce starých nebo 

výstavbu nových požárních zbrojnic. Vláda dále hledá řešení možnosti převodu 

majetku sborům dobrovolných hasičů, výhod pro zaměstnavatele, kteří 

ochotně uvolňují členy jednotek k zásahům, jedná se také o podpoře 

hasičského sportu a dalších státních neinvestičních dotací. Podpora z vládních 

míst je patrná a věřím, že trvalá, pomáhá a do budoucna určitě výrazně pomůže 

v životech dobrovolných hasičů, kteří jsou jedním z největších spolků v naší 

republice, ke konci října letošního roku má naše sdružení celkem 372 555 členů, 

z tohoto počtu je 68 294 mladých hasičů do 18ti let. 

A nyní několik slov a postřehů k činnosti výkonných orgánů. Od posledního SP 

se výkonný výbor sešel 10 krát a jednal v souladu se stanoveným plánem práce. 

Zápisy z těchto jednání jsou pravidelně a včas zveřejňovány na webu OSH tak, 

aby jste měli dostatečný přehled o všem, co je v našem sdružení nového, co se 

podařilo, jakých úspěchů jsme dosáhli, ale i s jakými problémy se okresní 

orgány potýkají. Práce členů výkonného výboru by měla pro Vás ve sborech být 

signálem toho, že Vás Váš člen dobře zastupuje a kvalitně předává důležité 

informace – někdy mám bohužel pocit, že to až tak dobře nefunguje.  



Nepřísluší mi zcela hodnotit činnost jednotlivých členů výkonného výboru a 

členů odborných rad – to je především Vaše záležitost, a pokud to v okrskovém 

systému, který na našem okrese celkem slušně funguje, vyhovuje dané členské 

základně, pak je to asi v pořádku.  

Ale jak si vysvětlit některé dotazy, které přicházejí na výkonný výbor i na mě 

osobně – to zodpovědět neumím. Snahou je, aby jste všichni dostávali 

maximální a včasné informace o všem, co se chystá, co se událo, co je třeba 

vyplnit, zařídit…Začátek letošního roku byl ve znamení přeregistrace sborů a 

okrsků, což si vyžádala platnost Nového občanského zákoníku, který nám 

ukládal registrovat sbory ve Veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem 

v Praze.  

Celý rok 2015 jsme Vás o chystaných změnách podrobně informovali jak na 

webu OSH, tak i při různých setkáních a jednáních. A jaký byl konečný dopad? 

Zmatek, chaos, někdy nedůstojné jednání a chování od některých představitelů 

sborů…kancelář sdružení byla a je stále připravena Vám metodicky pomáhat, 

ale pokud někdo o pomoc nestojí, je to těžké! Přidělává si starosti a kanceláři 

okresu zbytečné papírování a další problémy, přitom stačí přijít včas a požádat 

o pomoc. Zatím se nestalo, že by byl někdo odmítnut!  

Po naprosto hektickém lednu, byly všechny dokumenty potřebné 

k přeregistraci sborů překontrolovány a 4. února hromadně odevzdány na SH 

v Praze. Během měsíce března, pak byly naše sbory řádně zaregistrovány ve 

Veřejném rejstříku – na webových stránkách justice tak má každý statutární 

zástupce sboru nebo okrsku možnost si po zadání identifikačního čísla ověřit 

správnost registrace. Výpis z Veřejného rejstříku je potřeba při zakládání 

bankovních účtů nebo při uzavírání smluv se sponzory nebo jinými subjekty, 

ověřený výpis Vám vystaví každá pobočka České pošty s označením CZECH 

POINT. Na tomto místě bych chtěla poděkovat za trpělivost a ochotu 

spolupracovat na tomto nelehkém úkolu většině z Vás, kteří jste měli a máte 

pochopení pro zákonné změny, které nám vyplývají z dodržování zákonů České 

republiky. 

Chtěla bych Vás, kteří budete konat například doplňující volby ve svých 

výborech, nebo se Vám budou ve výborech tzv. měnit funkcionáři, upozornit na 

povinnost tyto změny neprodleně oznámit na příslušných dokumentech 

kanceláři OSH tak, aby byla daná změna včas zaregistrována ve Veřejném 

rejstříku.  



Změny smí provádět pouze hlavní spolek, tím je SH v Praze, kterému je nutné 

řádně vyplněné a ověřené dokumenty doručit, změny nemůže dělat pobočný 

spolek, v našem případě sbor, okrsek ani OSH. 

 

Dalším upozorněním jsou informace k zavedení elektronické evidenci tržeb. 

Podrobný komentář k této problematice najdete v dnešním informačním 

zpravodaji, který zpracovalo ekonomické oddělení SH ČMS. Podle § 12, odst. 3, 

písmena h) zákona č. 112/2016Sb. Jsou vyloučené z evidence tržeb tržby 

z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, tj. 

Sborů dobrovolných hasičů. SDH tedy nemají povinnost elektronické evidence 

tržeb u tržeb z hlavní činnosti a z drobné vedlejší podnikatelské činnosti. 

V případě, že si nejste jisti charakterem své činnosti, můžete požádat správce 

daně o závazné posouzení, žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1tis. Kč. 

A u ekonomiky ještě zůstanu – u pobočných spolků je mimo jiné povinností vést 

účetnictví.   

Ve Veřejném rejstříku je od letošního roku povinností pobočných spolků 

zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích, tam kde vedou jednoduché 

účetnictví a tam kde vedou podvojné účetnictví zveřejnění účetní závěrky, 

kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha. Na webu OSH najdete celé 

znění Metodického pokynu starosty SH ČMS, včetně příloh. Tyto přehledy a 

účetní závěrku sbory a okrsky dodají v elektronické podobě na kancelář OSH za 

rok 2016 nejpozději do 31. 5. 2017!!! 

Díky novým zákonům se i na nás, dobrovolné hasiče, nahrnulo mnoho dalších 

povinností. Dovedu pochopit, že se to mnohým z Vás nezamlouvá a říkáte si, co 

by po nás ještě chtěli. Ve svém volném čase pomáháme obcím a městům, jsme 

připraveni kdykoliv vyjet k různým událostem, vychováváme mladé lidi, 

pořádáme sportovní, společenské i kulturní akce…ano, máte pravdu, ale zákony 

se dodržovat musí. Já i členové výkonného výboru jsme Vám připraveni 

pomáhat – je jen třeba včas přijít a o radu či pomoc si říci. Jedině tak 

předejdeme vzájemným neshodám a nedorozuměním nebo případným 

sankcím ze strany státních institucí. 

 

 

 

 



Sestry a bratři, přátelé! 

 

Ráda bych Vám připomenula některé důležité akce, které proběhly v uplynulém 

období. Podrobně o jednotlivých činnostech odborných rad Vás budou ve svých 

zprávách informovat jejich vedoucí, mě dovolte připomenout to nejdůležitější. 

Nejvíce se daří naší mládeži – je to naše chlouba a výstavní skříň. Jsme na mladé 

hasiče i dorostenky a dorostence všichni právem pyšní.  

Mladí hasiči dokázali, že jsou v Plzeňském kraji nejlepší již po několikáté za 

sebou. Na krajském kole zvítězil v kategorii mladších kolektiv z SDH Horní 

Hradiště a v kategorii starších SDH Manětín, který na MČR v Českých 

Budějovicích získal titul vicemistrů. Krásný sportovní úspěch mladých hasičů 

navíc podtrhla titulem mistryně ČR Zuzka Šafrová v běhu na 60m překážek. 

Mladým hasičům se na našem okrese daří zvyšovat výkonnost i díky seriálu 

soutěží O pohár odborné rady mládeže, který má celkem 11 soutěží a jehož 

popularita rok od roku stoupá a některé soutěže navštěvují i kolektivy z jiných 

okresů. 

Významný úspěch zaznamenal také dorost, této činnosti se v našem kraji 

věnuje málo kolektivů – soudím tak podle faktu, že se krajského kola 

v družstvech zúčastnila pouze družstva z našeho okresu a v jednotlivcích už to 

bylo trošku lepší. Na MČR do Českých Budějovic tak postoupily dorostenky 

z Úněšova, dorostenci ze Žebnice a jednotlivci Martina Krejčová z Horního 

Hradiště a Lukáš Kříž z Obory. Dorostenky braly titul vicemistryň a úspěch týmu 

korunovala Katka Vébrová titulem mistryně v běhu na 100m překážek. 

Dorostenci obsadili celkové 8. místo a oba jednotlivci shodně skončili na MČR 

na místě 11.  

Naše poděkování patří jak všem mladým lidem, tak jejich vedoucím, trenérům, 

rodičům i všem dalším, kteří je větší či menší měrou podporují.  

Každoročně se koná také okresní kolo soutěže v požárním sportu a letos byla 

jeho součástí již po třetí také soutěž O pohár starostky OSH, kde se závodí ve 

štafetě 4 x 100 m a v požárním útoku. Příprava a organizace soutěže je náročná 

a finančně nákladná – bohužel klesající počet zúčastněných je na pováženou. 

Rada represe i výkonný výbor stále hledá, jak tuto okresní soutěž zatraktivnit, 

aby byla účast odpovídající přípravám i průběhu samotnému. Bohužel, stále se 

to nedaří. Máme 14 okrsků, ideálně by z každého měla postupovat družstva 

mužů i žen – letošní účast?  



V požárním sportu 2 družstva mužů, 2 družstva žen – z toho jedno jako host. A 

v poháru to bylo malinko lepší – 5 družstev mužů a 2 družstva žen. V diskusi 

budu očekávat, že se i k tomuto problému, který nás trápí již mnoho let, 

vyjádříte a společně se pokusíme o alespoň malou nápravu.  

Na krajském kole v požárním sportu postoupilo družstvo mužů z SDH Žebnice a 

tým žen z SDH Chrást. Mladí muži krajské kolo vyhráli a zajistili si tak účast na 

MČR v Brně. Na republikové soutěži se jim dařilo více než dobře, stali se 

vicemistry ČR. Za zmínku stojí další významný úspěch plzeňských hasiček – ženy 

z SDH Chválenice již po patnácté získaly titul mistryň ČR v požárním sportu – 

neskutečný a skvělý výkon si zaslouží uznání i od všech severoplzeňských 

hasičů, byť jsou Chválenice na okrese Plzeň – jih! 

V srpnu se konalo Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě, které naše 

sdružení společně s HZS Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty dokázalo 

připravit v rekordně krátkém čase. Na MS měl i náš okres zastoupení, 

v dorostenkách to byla děvčata z Úněšova Katka Vébrová a Míša Jandová, 

v týmu mužů pak barvy České republiky hájil Domča Soukup ze Žebnice. 

Dovolte mi, vyjádřit zde velké a upřímné poděkování za výsledky a především 

za skvělou reprezentaci okresu i Plzeňského kraje! 

V činnosti rady prevence je mimo sledování nových nařízení v této oblasti 

soutěž požární ochrana dětí, která se na našem okrese těší slušnému zájmu. 

V letošním roce jsme měli i republikové vítěze, kteří si ocenění převzali v červnu 

v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.  

Členové rady společně s pracovnicí HZS PK připravili letáček, který bude sloužit 

jako propagační materiál při různých přednáškách, školení a bude k dispozici ve 

sborech při dnech otevřených dveří. Tento materiál byl pořízen z účelové 

dotace PK. Za čtrnáct dní se chystá odborný seminář, o kterém Vás bude 

informovat vedoucí rady p. Severa a kde bude již letáček k dispozici. 

Rada ochrany obyvatel v letošním roce uspořádala velké taktické cvičení na 

vyhledávání osob v nepřístupném terénu, pořádá různé semináře a přednášky, 

zaměřené na zdravotní přípravu členů jednotek i obyvatel. Dnes jste 

v materiálech také obdrželi návod pro SDH k zapojení skupin dobrovolníků pro 

ochranu obyvatelstva v obci společně s jednotkou nebo samostatně, pokud 

jednotka SDH obce není zřízena. Pročtěte si materiál důkladně, a s ohledem na 

místo a dané podmínky lze takovou skupinu utvořit. Blíže Vás s činností této 

rady seznámí vedoucí p. Plaščiak. 



Rada historie se pravidelně schází a jejím členům se podařilo sestavit manuál k 

žehnání praporu, který by měl vést všechny z Vás, kteří budete přítomni aktu 

žehnání praporu. Členové rady se mimo jiné také snaží zmapovat sošky sv. 

Floriána, které jsou v obcích a městech okresu Plzeň-sever a jsou nápomocni   

p. Genttnerovi, který zmapoval staré i nové zbrojnice našeho okresu.  

Aktiv Zasloužilých hasičů má k dnešnímu dni již 17 členů, minulý týden převzal 

titul Zasloužilý hasič pan Rudolf Malec z Křečova a tento titul byl rovněž udělen 

panu Karlu Kuchařovi z Kralovic, který se předání bohužel nedožil a titul mu byl 

udělen IN MEMORIAM.  

V říjnu se uskutečnilo již VII. setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů, tentokrát 

v Knížecím pivovaru v Plasích – z mého pohledu zdařilá akce. Práce Vás, 

zasloužilých členů si považuji, bez Vás bychom nebyli tam, kde jsme dnes! 

 

Ve svých sborech jste mnohde oslavili významná jubilea, není v mých 

možnostech a silách se každé oslavy zúčastnit. Velmi oceňuji, že na kancelář 

OSH pošlete fotečky, pamětní list a stručné hodnocení dané oslavy, máme tak 

všichni možnost vidět, jak si vážíte práce Vašich předchůdců, a není Vám 

lhostejné, si tak významnou událost důstojně připomenout. V některých 

sborech jste převzali prapory, prosím Vás, aby jste popis praporu předali radě 

historie včas, včetně fotografií, ať je ucelený přehled o všech praporech na 

našem okrese.  

Sportovních soutěží a společenských akcí bylo za uplynulé období více než dost. 

Když se některého starosty obce zeptáte, kolik plesů nebo zábav má v obci, 

většina řekne – no jen hasičské. Všem Vám patří obrovské poděkování za 

veškerou Vaši činnost a práci, kterou v obcích a městech pro sebe i ostatní 

vykonáváte a hasiče tak prezentujete jako hybnou sílu občanského života. 

 

Dovolím si Vás ještě upozornit na nové součásti stejnokrojového předpisu, 

kterými je funkční polokošile tmavomodré barvy a lodička. Obě součásti jsou na 

kanceláři k prohlédnutí a od 1. ledna si budete moci jak polokošili, tak lodičku 

objednat prostřednictvím kanceláře OSH.  

 

Stručně se také zmíním o ekonomice naše sdružení. Přehled za 3. čtvrtletí 

letošního roku máte v informačním zpravodaji, takže čísla opakovat nebudu. 

Snad jen u jednoho se zastavím, a to u účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 



Plzeňského kraje, která byla našemu sdružení poukázána ve výši 448.500,-- Kč. 

Výkonný výbor v červnu letošního roku schválil rozdělit částku ve výši 300tis. Kč 

tak, aby byla podpořena činnost sborů a okrsků. Komise určená výkonným 

výborem stanovila kritéria žádosti a do konce září bylo podáno celkem 34 

žádostí ze sborů a okrsků. Pochopitelně, že ne všichni byli uspokojeni podle 

svých představ, ale tak jak je nenároková dotace pro celé naše sdružení, tak 

byla nenárokově postavena i žádost pro Vás do sborů a okrsků. O některých 

kritériích se vedla diskuse a k podnětům bude přihlédnuto v příštím období, 

pokud bude Plzeňský kraj i nadále poskytovat finanční prostředky pro činnost 

dobrovolných hasičů. Této podpory si vážíme, a věříme, že i po krajských 

volbách bude nové vedení kraje nakloněno k finanční podpoře ve stejné míře, 

jako doposud. K plnění rozpočtu i k návrhu rozpočtu na rok 2017 budete mít 

možnost se vyjádřit v diskusi při dnešním jednání. 

 

Několik postřehů a slov mám ještě ke Krajskému sdružení hasičů Plzeňského 

kraje, které v loňském roce doznalo změnu ve vedení, kdy se krajským 

starostou stal člen OSH Klatovy Ing. Jan Majer. Za téměř rok a půl se moc 

pozitivního nestalo. Nový pan starosta se velmi snaží, aby chod a činnost byla 

na úrovni. Činnost krajského výkonného výboru je podle mého názoru 

poznamenaná velkou neochotou posouvat věci kupředu ze strany některých 

představitelů okresních sdružení. Chápu, že Vás záležitosti krajského sdružení 

až tak nezajímají a netrápí, ale pokud patříme do Plzeňského kraje, měli 

bychom znát a vědět, jak pracuje i tento krajský orgán. Je velmi složité a těžké 

v systému, který je nastaven, kvalitně a rychle tento stav vyřešit. Snaha ze 

strany našeho okresu je velká, ale bohužel takříkajíc marná… 

 

Naše Hasičská vzájemná pojišťovna je stabilizovanou pojišťovnou a ryze českou 

na našem pojišťovacím trhu. Její výsledky jsou mnohdy předmětem velmi 

podrobného auditu státních orgánů, pojišťovna zatím vždy obstála a přichází na 

trh s novými pojistnými produkty, o kterých máte informace v dnešních 

pracovních materiálech a o výhodách pojistit se u Hasičské vzájemné 

pojišťovny, Vás bude informovat její zástupce p. Asztaloš. 

 

 



Dovolte mi ještě několik slov ke spolupráci s Hasičským záchranným sborem 

Plzeňského kraje, která je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Děkuji jménem 

nás všech krajskému řediteli Ing. Pavlasovi i řediteli Územního odboru Plzeň 

Ing. Musilovi za podporu a spolupráci při realizaci hasičských akcí na našem 

okrese, ale také za odbornou pomoc při přípravě velitelů a strojníků našich 

jednotek.  

 

A na samotný závěr ještě několik poděkování: 

- které patří všem obecním a městským úřadům, kam občané zvolili i 

mnohé členy našeho sdružení 

- díky patří Vám všem za veškerou činnost, jsem hrdá na to, že mohu 

pracovat ve vedení našeho okresu, díky Vaší práci jsme hasičské hnutí 

posunuli na vysokou úroveň 

- obdiv a obrovské poděkování patří našim rodinám za veškerou podporu, 

a že to je s námi mnohdy těžké, víte dobře sami. Kolik víkendů strávíme 

na soutěžích i jiných akcích, při údržbě techniky, školeních, cvičeních 

někteří ani spočítat neumíme, žijeme totiž svůj hasičský život a na volný 

čas, který bychom mohli – nebo měli strávit s  rodinami, moc nekoukáme 

 

 

Vážení, 

v příštím roce nás čeká opět spousta práce, ať v přípravě školení a výcviku 

členů jednotek, přípravě a realizaci soutěží mládeže a dospělých a dalších 

společenských a kulturních akcí. Ať se nám společně daří!  

Přeji nám všem hlavně pevné zdraví, nezbytnou dávku štěstí, osobní i rodinou 

pohodu. Těším se na další spolupráci a na setkávání při hasičských akcích, 

které budeme pořádat. 

 

        Alena  F o l d o v á 

        starostka OSH Plzeň - sever 


