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Vážené kolegyně, vážení kolegové – sestry a bratři! 
 

V letošním roce se scházíme již po druhé, tentokrát jsme přijali pohostinnost kulturního 

domu v Nýřanech. Jarní shromáždění představitelů, které se konalo v březnu v Nevřeni, 

schválilo Výroční zprávu za rok 2017 a dnes Vám všem budou předloženy výsledky činnosti za 

období od tohoto jednání. 
 

Dnešní jednání Vás, zástupců sborů bylo svoláno jako mimořádné shromáždění delegátů 

SDH, a to z důvodu nenadálé a neočekávané události, kterou bylo 18. srpna 2018 náhlé úmrtí 

starosty našeho hlavního spolku Ing. Karla Richtera. Je nanejvýš nutné a důležité v co 

nejkratším období situaci v našem sdružení řešit a stabilizovat. Výkonný výbor SH ČMS na 

svém jednání 20. září 2018 přijal Rozhodnutí, na jehož závěrech bychom měli celou záležitost 

od sborů po okresní sdružení posoudit, projednat – což se stalo na mimořádných jednáních 

v našich okrscích, která proběhla v období října a listopadu a vše bylo projednáno i na 

výkonném výboru našeho okresu. Důležitým bodem těchto jednání byl návrh na starostu 

hlavního spolku SH ČMS, jmenovité návrhy podalo 7 okrsků, 5 okrsků nenavrhlo žádného 

kandidáta a 2 okrsky se nevyjádřily. Došlé návrhy Vám budou předloženy k vyjádření a 

případné nominaci kandidáta na starostu SH ČMS, kterého bude v prosinci volit shromáždění 

starostů OSH, aby hlavní spolek měl statutárního zástupce pro další dobré fungování celého 

sdružení. 
 

Letošní rok byl rokem významných státních svátků, od dne české státnosti až po stoleté 

výročí založení Československa. V mnoha sborech a obcích se konala různá shromáždění, 

hasiči byli přítomni při vysazování našeho stromu – lípy, uskutečnila se řada společenských a 

kulturních akcí. K této příležitosti vydalo sdružení pamětní medaili, kterou jste měli možnost 

si objednat a následně předat buď Vašim zasloužilým a aktivním členům, starostům obcí a 

měst a Vašim podporovatelům. I naše okresní sdružení si tuto významnou událost 

připomnělo 28. září při IX. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů – všem hasičům 

s titulem zasloužilý byla pamětní medaile předána včetně pamětního listu.  

 

V dnešních materiálech najdete také výsledky hospodaření za období leden – září 2018 a 

návrh rozpočtu na rok 2019. V diskusi se máte právo k předloženým výsledkům i návrhu 

rozpočtu vyjádřit. 

Tradičně zde také najdete vzor pro zajištění řádných valných hromad, který slouží opravdu 

jako návod, jak úspěšně zvládnout přípravu i samotný průběh valné hromady. Nezapomeňte 

splnit povinnost, kterou je včasná platba členských příspěvků na rok 2019 a odevzdání 

Hlášení o činnosti za rok 2018. Součástí pracovního materiálu jsou informace o členských 

průkazech, nových členských přihláškách, povinnosti odevzdat Přehled o majetku a závazcích 

a opětovně je zařazen přehled udělování vyznamenání, včetně upozornění na změnu 

v tiskopise pro Vaše návrhy na ocenění, kde se neuvádí rodné číslo ani datum narození 

navrhovaného člena. Závěrem najdete nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny. 

 



Chtěla bych se také na tomto místě zmínit o finanční podpoře Plzeňského kraje, který nám 

v letošním roce poskytl účelovou dotaci ve výši 437.000,-- Kč s podmínkou, že 80% těchto 

finančních prostředků bude rozděleno do sborů a okrsků. V letošním roce o tyto finanční 

příspěvky požádaly 4 okrsky a 38 sborů. Tato dotace je téměř vyčerpána, zbývá doúčtovat 

tzv. pár drobných. Finanční prostředky sbory čerpaly na materiálové vybavení mladých 

hasičů, pořízení jednotných dresů, časomíry, nůžkových stanů, na propagační materiál při 

výročích a na zajištění pohárů a medailí při tradičních soutěžích, včetně služeb jako je 

doprava, pronájem mobilní WC a dalších služeb. 

Této podpory si ze strany Plzeňského kraje a všech zastupitelů v čele s hejtmanem panem 

Josefem Bernardem velmi vážíme, protože se i do malých sborů dostanou peníze na jejich 

záslužnou a obětavou činnost. D ě k u j e m e! 

 

Sestry a bratři! 

 

Za pár týdnů skončí rok 2018. Přichází období, kdy většina z nás hodnotí, co a jak se mu 

podařilo či nepodařilo v uplynulých měsících, týdnech a dnech vykonat. Každý z nás si tento 

účet vystavujeme ve svých myslích, někdo si to „hodí“ i na papír…my hasiči, se na okrese 

Plzeň – sever můžeme směle ohlédnout a říci, daří se nám. I když rezervy jsou vždycky. 

Velikou radost nám dělá mládež, dorostenci i dospělí sportovci – vždyť kdo se může 

pochlubit tím, že má mistry republiky a dokonce i mistra světa, málokdo… 

Do veškeré Vaší činnosti Vám jménem svým i jménem výkonného výboru přeji, aby se Vám 

dařilo, abyste měli kolem sebe skvělé lidi, kteří umí táhnout za jeden konec provazu, 

abyste byli spokojení a šťastní v rodinách, protože bez jejich podpory by to zkrátka nešlo, 

aby se Vám dařilo i v profesních životech a hlavně, aby Vám a Vašim nejbližším sloužilo 

pevné zdraví! 

 

Užijte si skvělé vánoční dny, dny klidu a pohody, zkuste se na chvíli zastavit a vnímat 

kouzelnou vánoční atmosféru a nový rok 2019 přivítejte s nadějí, že bude přinejmenším tak 

dobrý (nebo ještě lepší) než ten, který 31. 12. 2018 skočí! 

 

 

 

        Alena F o l d o v á 

        starostka OSH Plzeň - sever 

 

 

 


