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1) Úvodní slovo 

 

Rok 2017 byl pro naše okresní sdružení rokem, kdy se dařilo ve všech úsecích činnosti, 

především pak ve sportovně – hasičské.  

Díky účelové dotaci z Plzeňského kraje, která je nám od roku 2013 poskytována, mohlo být 

rozděleno mezi SDH a okrsky v působnosti OSH Plzeň – sever téměř 310tisíc korun. Této 

podpory si všichni dobrovolní hasiči vážíme a věříme, že tato pomoc pro zkvalitňování 

materiálně-technického vybavení sborů a podpory sportovních, kulturních a společenských 

akcí bude i nadále ze strany Plzeňského kraje pokračovat! 

Chloubou je naše mládež, která již po mnoho let dokazuje, že celorepublikově patří mezi 

nejlepší! Jsou to jak mladí hasiči, tak i dorostenecká družstva, která z Mistrovství České 

republiky přiváží přední umístění. Rovněž tak i dospělým sportovcům se v loňském roce 

podařilo obhájit titul vicemistrů České republiky v disciplínách požárního sportu. 

V průběhu roku se téměř všechny naše okrsky zapojily do soutěže O čestnou standartu OSH, 

a z výsledků je patrné, že mnohé sbory mají velmi bohatou a pestrou činnost. V průběhu 

roku probíhal již 15. ročník seriálu soutěží O pohár okresní odborné rady mládeže – Medvěd 

Severák, kterého se každou soutěž zúčastňuje více jak 15 - 17 družstev starších a 20 – 25 

družstev mladších kolektivů mladých hasičů.  

14. ročník celostátní dorostenecké soutěže pod názvem Memoriál Vendulky Fránové se stal 

nedílnou součástí soutěžního kalendáře i v roce 2017. Tato soutěž je doplněna o disciplínu 

výstup na cvičnou věž, která je jak pro sportovce, tak pro diváky atraktivní podívanou.  

V červnu se uskutečnilo okresní kolo soutěže v požárním sportu dospělých. Tato soutěž je 

dalo by se říci bolístkou nejen našeho okresního sdružení, o požární sport, především o 

disciplínu běh na 100 m překážek je minimální zájem, proto souběžně probíhá doplňující 

soutěž pod názvem O pohár starostky OSH, kde družstva mužů a žen soutěží ve štafetě 4 x 

100 m a v požárním útoku. 

Nezapomínáme ani na naše Zasloužilé hasiče a funkcionáře, pro které od roku 2010 

připravujeme společná setkání, to loňské se uskutečnilo za spolupráce SDH Zruč a Senec. 

Podzim pak patří hodnocení celé činnosti při shromáždění představitelů sborů a v listopadu 

2017 toto shromáždění bylo doplněno slavnostním vyhodnocením nejlepších sportovních 

výsledků mladých hasičů. 

Lze říci, že se nám společně daří naplňovat hasičské heslo: „Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci!“ 

Nešlo by to bez velkého pochopení a podpory rodin a bez obrovského nadšení jednotlivců. 

Za všechno je třeba poděkovat, za každou pomoc, za každou akci, jak sportovní, 

společenskou nebo kulturní, to je to, co hýbe našimi sbory, které jsou mnohdy jedinými 

nositeli činnosti a kultury na malých vesničkách a městech. 

Poděkování patří i všem podporovatelům a sponzorům, kteří jsou nám nápomocni při našich 

akcích! 

 

 

 



Sestry a bratři! 

 

V roce 2018 nás čeká významné historické jubileu, 100. výročí založení Československého 

státu. Při této příležitosti se výkonný výbor OSH Plzeň – sever rozhodl, nakoupit odznáčky 

TRIKOLORA, které budou každému k dispozici na kanceláři OSH. Koncem září bude 

připraveno již VIII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, na kterém si toto jubileum 

slavnostně připomeneme.  

 

Do dalšího, jistě nelehkého období, mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, síly a 

nadšení!  

 

         Alena  F o l d o v á 

         starostka OSH PS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2) Organizační struktura OSH Plzeň – sever 

 

OSH je organizováno na územním principu pobočných spolků - sborů 

dobrovolných hasičů a okrsků.  

OSH tvoří výkonný výbor, složený ze zástupců jednotlivých okrsků a vedoucích 

odborných rad. Vedení tvoří starosta OSH, náměstkové a vedoucí odborných 

rad. Odborné rady jsou stálými poradními orgány výkonného výboru, které se 

řídí svými plány práce a pravidelně předkládají zprávy o své činnosti. 

Okresní kontrolní a revizní rada je voleným orgánem, v jehož čele stojí 

předseda. Činnost rady je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná 

shromáždění představitelů a delegátů SDH. 

 

3) Členská základna 

OSH Plzeň – sever mělo k 31. 12. 2017 celkem 5 797 členů, kteří jsou 

organizováni ve 130ti sborech a dále se sdružují do 14ti okrsků. 

Muži           3 739 

Ženy           1 062 
 

Mladí hasiči 3 – 5 let 

Chlapci  29  dívky   21  celkem        50 
 

Mladí hasiči 6 – 14 let 

Chlapci          423  dívky 353  celkem     776 
 

Mladí hasiči 15 – 17 let 

Chlapci  83  dívky   87  celkem     170 
 

CELKEM             996 
 

Hasiči 18 – 26 let 

Muži           382  ženy  214  celkem     596 
 

Hasiči nad 26 let 

Muži       3 357  ženy  848  celkem  4 205 
 

CELKEM          4 801 



Na celkovém Hlášení o činnosti OSH Plzeň – sever se za rok 2017 podílelo 128 

SDH z celkového počtu registrovaných 130ti sborů. 

 

MLÁDEŽ 

Besedy a ostatní kulturní akce jednodenní akcí      290     počet všech dětí      8 935 

Akce pro děti a mládež 2 až 6 dnů  akcí        38     počet všech dětí         697 

Pravidelné mimovíkendové schůzky  počet 2 174 

Letní tábory (7 až 21 dnů)   akcí   12             počet všech dětí         437 

 

Mladí hasiči     Dorost  

Počet SDH kde působí kolektiv MH      39 počet SDH, kde působí družstva                           4 

Družstva zapojená do hry Plamen        46 počet jednotlivců          46 

Družstva nezapojená do hry Plamen    68 družstva zapojená do celoroční činnosti               4 

      Jednotlivci, zapojení do celoroční činnosti         19 

Počet družstev přípravky                        4 

 

POČTY VEDOUCÍCH MLÁDEŽE: 

Kvalifikace I.          2 

Kvalifikace II.        68 

Kvalifikace III.        72 

 

AKTIVITA SDH: 

 počet akcí účast členů počet hodin 

Údržba výzbroje a výstroje 878 2 245 4 182 

Údržba vodních zdrojů 184 731 1 070 

Údržba a výstavba hasičských zařízení 627 1 528 2 670 

Kulturní a společenské akce 630 3 649 4 558 

Pomoc obcím 478  1 366 2 216 

Propagace PO 115 439 649 

Preventivní a výchovná činnost 389 393 921 

Preventivní požární hlídky 85 301 417 

Příprava odbornosti členů SDH 445 1 978 2 947 

Aktivita celkem 3 831 12 630 19 630 

 

Taktická a prověřovací cvičení:           109 

Počet členů v JSDH:           1 001 

 

 

 

 



4) Hospodaření OSH Plzeň – sever za rok 2017  

V roce 2017 byla činnost OSH Plzeň – sever financována z členských příspěvků a 

dále z účelové dotace Plzeňského kraje, a rovněž tak ze státního rozpočtu – 

z dotace MŠMT a MV ČR. 

Ekonomické výsledky jsou pravidelně předkládány výkonnému orgánu a 

kontrolní a revizní radě. Na podzimním shromáždění jsou pak dílčí výsledky 

předloženy také všem představitelům SDH.  

Dotace Ministerstva vnitra ČR: 

- jsou čerpány na soutěže v požárním sportu dospělých, mladých hasičů a 

dorostu 

- v roce 2017 to bylo pro sport dospělých částka 9.080,-- Kč a pro mladé 

hasiče a dorost částka 11.914,-- Kč 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla čerpána: 

- na mzdové náklady byla profinancována částka 29.860,-- Kč 

- vzdělávání vedoucích mládeže bylo profinancováno 20.370,-- Kč 

- provozní náklady OSH částka 32.855,-- Kč 

- volnočasové aktivity SDH částka 92.822,-- Kč 

- materiálně technickou základnu SDH částka 61.873,-- Kč 

- letní hasičské tábory částka  77.598,-- Kč 

Účelová dotace z Plzeňského kraje ve výši 441.000,-- Kč byla rozdělena takto: 

- pro sbory a okrsky částka 308.700,-- Kč 

- pro potřeby OSH částka 132.300,-- Kč 

 

Součástí Výroční zprávy je ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu a VÝKAZ ZISKU  

A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu. 

 

V rámci hospodaření je třeba říci, že se daří efektivně, účelně a hospodárně 

nakládat se všemi finančními prostředky, které obdrželo naše OSH v průběhu 

roku. Platební morálka ze strany sborů i ostatních subjektů je vysoká a nejsou 

zásadní problémy se splácením závazků.  

 

        Ing. Vlastimil Červenka, MBA 

        1.náměstek starostky OSH 

 

 



 



 

 



Zpráva inventarizační komise – inventura 2017 

Inventura majetku OSH a hasičského zboží za rok 2017 byla provedena dne 18. ledna 2018. 

Hmotný inventář (300,-- až 3.000,--Kč)                   92.730,00 Kč 

- rychlovarná konvice, měřící kolečko, skartovačka, bannery, diktafon, bezdrátový 

mikrofon, kancelářské křeslo, stopky, megafon, monitor k PC, harddisk, přepěťová 

ochrana PC, vysavač, karta do fotoaparátu, rohože pod džberovky, rádio, zrcadlo, 

montážní schůdky, stolní lampa, ventilátor, sportovní proudnice KLIMEŠ, pušková 

pouzdra, funkční polokošile pro rozhodčí 
 

Hmotný majetek (3tis. Kč – 40tis. Kč)            539.937,00 Kč  

- zde je zahrnut majetek pořízený z vlastních zdrojů a z dotace PK: 

- překážky pro MH, čestný prapor, fotoaparát, notebooky pro vedoucí OR a pracovnici 

kanceláře OSH, lednice, videokamera, data projektor, zvuková aparatura, laminovací 

stroj, přetlakový ventil, vzduchovky, zdravotnický batoh pro OR ochrany obyvatel, 

sada čísel, tiskárna pro OR mládeže, nástřikové průhledné terče pro PÚ, stojany pro 

CTIF (armatury, uzle) a nástřikové terče pro CTIF, nový nábytek v kanceláři OSH, 

kopírka + skener + tiskárna CANON (kancelář OSH), zdravotnická nosítka, nůžkové 

stany 3 x 3m a 3 x 4,5 m, tiskárna HP k notebooku, startovní čísla TRIKOT, 

záchranářský batoh, žebřík pro výstup na věž, nášlapná deska pro výstup na věž 
 

Majetek pořízený z dotace MŠMT (3tis. Kč- - 40tis. Kč)         120.773,00 Kč 

- sada čísel, telefon+záznamník+fax, sada praporků, počítačová sestava, kladiny pro 

MH, překážka dorost, přetlakový ventil, startovní čísla PŘEVLEČNÁ 
 

Pohledávky 

- k 31. 12. 2017 Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje             90.000,00 Kč 
 

Závazky            

- k 31. 12. 2017 nebyly žádné evidovány 
 

Hotovost na pokladně  k 31. 12. 2017               1.991,00 Kč 

Hlavní účet OSH – zůstatek k 31. 12. 2017           445.296,48 Kč 

Hasičské zboží              123.837,00 Kč 

- medaile, stužky, tiskoviny, funkční označení, diplomy, odborné publikace a další 

knihy, drobné dárkové hasičské zboží, bloky a desky s logem SH a PK, kniha ZH a 

prapory, letáčky k prevenci, atd. 
 

Vyřazený majetek                 20.717,00 Kč 

- mikrovlnná trouba, termosy, bannery, notebook, včetně OFFICE (OR mládeže,            

p. Frána), tiskárna CANON (kancelář OSH) – nefunkční, rozbité, zastaralé, 

neopravitelné 

 

7. února 2018           Luděk  E k s t e i n  

                                        předseda inventarizační komise  


