
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Úvodní slovo 

Předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2019, kde jednotlivé úseky naší činnosti 

představí vedoucí odborných rad. Uplynulý rok se událo mnoho významného a také 

úspěšného. 

Na jarním shromáždění představitelů v KD v Dobříči byla našemu okresnímu sdružení 

udělena Stuha III. stupně k Čestnému praporu za dlouholetou aktivní činnost ve prospěch 

dobrovolných hasičů, kterou předal vedoucí ústřední odborné rady represe Bc. Robert 

Kučera. Druhý nejstarší sbor v Plzeňském kraji – SDH Manětín – oslavil 150. výročí od 

založení velmi důstojnými a pěkně zorganizovanými oslavami v září 2019. 

Mezi skvělé sportovní úspěchy můžeme zařadit obhajobu mistrovského titulu kolektivu 

mladých hasičů z Manětína, kteří v červenci 2019 získali zlaté medaile. Rovněž tak 

dorostenky z Úněšova zabodovaly a pouze zaváháním na požárním útoku při MČR ve 

Svitavách přišly o prvenství. Velmi úspěšná byla reprezentace SH ČMS na mezinárodních 

soutěžích. V ruském Saratovu při MS byl v týmu mužů Dominik Soukup ze Žebnice 

(muži obsadili konečné 3. místo)  a v týmu dorostenek Kateřina Vébrová a, Sára Kaprová 

z Nekmíře a Anna Kleinová z Obory – které se staly vicemistryněmi světa.  

Plzeňský kraj naši práci a činnost v loňském roce opět finančně podpořil a to celkovou 

částkou 459 tis. Kč. Z této částky bylo do sborů a okrsků přerozděleno 320 tis. Kč. Byla 

tak významně podpořena činnost našich sborů a okrsků na sportovní, kulturní i 

společenské úrovni, mnohé sbory z této dotace zakoupili materiální vybavení pro 

kolektivy mladých hasičů a finance pomohly také na zakoupení jednotných dresů pro 

dospělé hasiče a na úhradu služeb. Této finanční podpory si všichni vážíme a věříme, že 

zastupitelé Plzeňského kraje schválí i pro rok 2020 účelovou dotaci pro dobrovolné hasiče 

našeho pobočného spolku. 

V roce 2019 jsme tradičně pořádali okresní kolo hry Plamen, okresní kolo v požárním 

sportu společně se soutěží O pohár starostky OSH a rovněž jsme byli spolupořadateli 

krajského kola v požárním sportu. 

Tradičně se konala také celostátní dorostenecká soutěž Memoriál Vendulky Fránové 

v běhu na 100 metrů překážek, doplněná výstupem na cvičnou věž, která je pro naše 

dorostence a dorostenky okresním kolem.  

Téměř všechny okrsky se během roku zapojily do soutěže O čestnou standartu OSH, která 

měla upravená pravidla vyhodnocení dle požadavků z jednotlivých okrsků, která se 

odrazila i na celkovém umístění. Vítězství patří za rok 2019 okrsku Ledce, druhé místo 

okrsku Nýřansko a třetí místo okrsku Dolany. Nejúspěšnější v oblasti represe byl okrsek 

Nýřansko, v činnosti s mládeží okrsek Dolany a v prevenci a ochraně obyvatelstva okrsek 

Kožlany + Chříč. Bohužel v soutěži se již po několikáté za sebou neprezentovaly okrsky 

Hromnice a Žihle + Bílov. 

 

Co se týká hospodaření – skončilo ztrátou, a to -26tis. Kč, která není nijak významná pro 

další fungování naší okresní organizace. Tato ztráta je způsobena vyššími náklady (výdaji) 

než výnosy (příjmy). Náš pobočný spolek je neziskovou organizací, která nepodniká za 

účelem zisku. Hasičské zboží neprodáváme v pořizovacích cenách - především 

vyznamenání – na kterých se sbory finančně podílí pouze částečně. Finančních prostředků 

pro provoz máme dostatek. Ze zprávy inventarizační komise, která je součástí Výroční 

zprávy je vyčíslen veškerý majetek, včetně závazků a pohledávek. 

 

 

 



V listopadu loňského roku nám byla vrácena část půjčky od Krajského sdružení hasičů a 

to ve výši 17.590,-- Kč. Zbývá doplatit 38.760,-- Kč - je tedy reálný předpoklad, že 

půjčka, kterou jsme v roce 2017 KSH PK poskytli pro překlenutí nelehké finanční situace, 

bude splacena. 

 

Sestry a bratři! 

Dovolte mi jménem výkonného výboru Vám všem, kteří jste se podíleli na výsledcích a 

činnosti našeho okresního sdružení, poděkovat. Bez Vás, členů ve sborech bychom 

nedosahovali tak pěkných výsledků jak na poli sportovním, tak společenském. 

Poděkování patří i všem našim podporovatelům, sponzorům a všem, kterým naše práce a 

činnost není lhostejná.  

 

          Alena Foldová 

starostka OSH Plzeň-sever 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Organizační struktura OSH Plzeň – sever 

 

Okresní sdružení je organizováno na územním principu pobočných spolků – sborů 

dobrovolných hasičů a okrsků.  

OSH je tvořen výkonným výborem, složeným 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. 

Členy výkonného výboru jsou: Alena Foldová, Luděk Ekstein, Jaroslav Frána, Michal 

Češka, Josef Fila, František Hanus, Kamil Hanus, Ondřej Holeček, Martin Holota, Jan Krnáč, 

Jiří Honzík, Ladislav Kapitán, Ing. František Lüftner, Josef Moravec, Josef Sak, Aleš Tyc, 

Petr Severa, Mgr. Luboš Urbánek a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů Jaroslav Randa. 

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

Cízl. Dalšími členy jsou Marie Severová, Irena Vágnerová, Rudolf Malec, Jaromír Bech a 

Ing. Jan Hadinger. Činnost rady je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná 

shromáždění představitelů a delegátů SDH. 

 

3) Členská základna 

 

K 31. 12. 2019 bylo na OSH Plzeň – sever registrováno 130 sborů, které jsou dále členěny ve 

14ti okrscích. Celkem bylo evidováno 6 081 členů – nárůst členů oproti roku 2018 je o 97 

mladých hasičů a 88 dospělých, celkem o 185 členů. 

 

Muži          3 716 

Ženy          1 179 

 

Mladí hasiči 3 – 5 let 

chlapci   43  dívky    54         celkem       97  
 

Mladí hasiči 6 – 14 let 

chlapci            478  dívky  404         celkem      882  
 

Mladí hasiči 15 – 17 let 

chlapci            120  dívky    87         celkem      207 
  

C E L K E M          1 186 

 

Hasiči 18 – 25 let 

muži  323  ženy  215         celkem      538 

 

Hasiči 26 a více let 

muži          3 393  ženy  964         celkem   4 357 

 

C E L K E M          4 895 

 

 

 

 



Hlášení o činnosti za rok 2019 odevzdalo 130 sborů z celkového počtu 

registrovaných 130ti SDH. 

 

MLÁDEŽ 

Besedy a ostatní kulturní akce  266 akcí   7 930 celkový počet všech dětí 

Akce pro děti a mládež 2-6 dnů    41 akcí             674 celkový počet všech dětí 

Pravidelné mimovíkendové schůzky        2 082  akcí 

Letní tábory        11 akcí      404 celkový počet všech dětí 

 

MLADÍ HASIČI      DOROST 

Počet SDH, kde působí kolektiv MH      40   počet SDH, kde působí družstva dorostu       4 

Družstva zapojená do hry Plamen      43   počet jednotlivců         77 

Družstva nezapojená do hry Plamen    89   družstva zapojená do celoroční činnosti        4 

Počet družstev přípravky         9 

 

POČTY VEDOUCÍCH MLÁDEŽE: 

Kvalifikace I.           1 

Kvalifikace II.         64 

Kvalifikace III.        76 

 

AKTIVITA SDH: 
 

 počet akcí účast členů počet hodin 

Údržba výzbroje a výstroje 826 1 952 2 911 

Údržba vodních zdrojů 202    671    816 

Údržba a výstavba hasič. zařízení 536 1 641 2 685 

Kulturní a společenské akce 707 3 908 4 777 

Pomoc obcím 576 1 311 1 938 

Propagace PO 115    773    582 

Preventivní a výchovná činnost 183    372    763 

Preventivní požární hlídky   81    159    371 

Příprava odbornosti členů SDH         1 611 2 621 2 832 

Pomoc v období extrém. sucha 169    238    566 

AKTIVITA CELKEM         5 006         13 646         18 241 

 

 

Počet členů v JSDH            984 

Taktická a prověřovací cvičení           97 

 

Jiné soutěže a počty družstev mladých hasičů a dorostu v nich zapojených: 
 

Mladí hasiči   425   dorost    27 
 

Jiné soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží: 

Muži    294   ženy  106 

 

 

 

 

 



4) Hospodaření OSH Plzeň – sever za rok 2019  

 

Součástí Výroční zprávy je ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu a VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁT ve zkráceném rozsahu. 

V roce 2019 byla činnost OSH financována z členských příspěvků a dále z účelové dotace 

Plzeňského kraje a z dotací MŠMT a MV ČR. 

Ekonomické výsledky jsou pravidelně předkládány okresní a kontrolní radě a výkonnému 

výboru, vždy za uplynulé čtvrtletí a následně ke schválení shromáždění představitelů SDH. 

 

 

Dotace Ministerstva vnitra ČR: 

- Finanční prostředky ve výši 18.554,-- Kč jsou čerpány na zajištění činnosti výkonného 

výboru a odborných rad, na drobný kancelářský materiál, služby spojené 

s kopírováním, zajištěním dalších materiálů pro činnost rad (kromě OR mládeže), 

apod.  

- V roce 2019 byla z této dotace rovněž zakoupena multifunkční tiskárna Epson. 
 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 

- Okresní soutěže Plamen a dorostu – 14.287,-- Kč 

- Okresní soutěž v požárním sportu – 10.870,-- Kč 

- Na mzdové náklady – 31.595,-- Kč 

- Vzdělávání vedoucích mládeže – 25.000,-- Kč 

- Provozní náklady OSH – 36.141,-- Kč  

- Volnočasové aktivity SDH – 42.611,-- Kč 

- Volnočasové aktivity OSH – 7.389,-- Kč 

- Materiálně - technická základna – 34.379,-- Kč 

- Letní hasičské tábory – 110.880,-- Kč 
 

Účelová dotace z Plzeňského kraje ve výši 459.000,-- Kč byla rozdělena: 

- Pro sbory a okrsky - 320.000,-- Kč 

- Pro potřeby OSH - 77.850,-- Kč 

- Na zajištění krajského kola v požárním sportu - 61.150,-- Kč z toho čerpáno                   

41.685,-- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 19.465,-- Kč vrácena poskytovateli 

dotace 

Hospodaření OSH je plněno v rámci schváleného rozpočtu. Účelně a efektivně se daří 

nakládat s přidělenými finančními prostředky. 

Ze strany sborů je platební morálka na velmi dobré úrovni a nejsou zásadní problémy se 

splácením závazků ze strany OSH. 

Půjčka KSH Plzeňského kraje je postupně splácena – zbývá doplatit 38.760,-- Kč 

Je třeba poděkovat všem, kteří se o tyto finanční výsledky velkou měrou zasloužili. 

 

 

Miroslava Šilhánková                      Alena  Foldová 

pracovnice OSH Plzeň – sever                                                   starostka OSH Plzeň – sever 

 

 

 

 



Zpráva inventarizační komise – inventura 2019 

Inventura majetku OSH a hasičského zboží za rok 2019 byla provedena dne 29. ledna 2020. 
 

Hmotný inventář (300,-- až 5.000,--Kč)                   94.468,00 Kč 

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

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

ochrana PC, vysavač, mikrovlnná trouba, budíky pro ZPV, rohože pod džberovky, 

rádio, zrcadlo, montážní schůdky, stolní lampa, ventilátor, sportovní proudnice 

KLIMEŠ, pušková pouzdra, funkční polokošile pro rozhodčí, terče sklopné nerezové 

pro ZPV 
 

Hmotný majetek (5tis. Kč – 40tis. Kč) nehmotný (7tis. Kč – 60tis. Kč)   

                        504.788,60 Kč  

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

- překážky pro MH, čestný prapor, fotoaparát, notebooky pro vedoucí OR, 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 žlutá TRIKOT, záchranářský batoh, žebřík 

pro výstup na věž, nášlapná deska pro výstup na věž, sada praporků, vakuové dlahy, 

bannery s logem SH a PK, klaprám „áčko“ 
 

Majetek pořízený z dotace MŠMT hmotný (5tis. Kč- - 40tis. Kč) nehmotný (7tis. – 60tis.Kč)

                       142.820,00 Kč 

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

MH, překážka dorost, přetlakový ventil, startovní čísla modrá PŘEVLEČNÁ, bannery 

velké pro propagaci činnosti OSH PS, klaprám „ÁČKO“, notebook LENOVO 
 

Majetek pořízený z dotace MV ČR  

- tiskárna EPSON         5.742,50 Kč 
 

Pohledávky 

- k 31. 12. 2019                  40.903,00 Kč 

• Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje půjčka               38.760,00 Kč 

• Vydané FA za vyznamenání                                                 2.143,00  Kč 

Závazky            

- k 31. 12. 2019                   46.114,30 Kč 

• FA mobil, tablet O2 Family                                                    698,00 Kč 

• FA internet, pevná linka O2 Czech                                           748,30 Kč  

• Zaměstnanci mzdy                                                                15.862,00 Kč 

• Sociální, zdravotní, daň        9.341,00 Kč 

• Plzeňský kraj, nevyčerpaná dotace KK pož. sport                19.465,00 Kč  

 

 

 

 



Hotovost na pokladně  k 31. 12. 2019               3.750,00 Kč 

Hlavní účet OSH – zůstatek k 31. 12. 2019           499.023,98 Kč 

Hasičské zboží na skladě                          91.606,00 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                21.028,00 Kč 

- malý laminátor – nefunkční, oprava dražší než zakoupení nového, 1 ks vzduchovka – 

neopravitelná, stolní PC vč. programového vybavení – zastaralé, nefunkční 

 

 

6. února 2020              Luděk  E k s t e i n 

                            předseda inventarizační komise 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva okresní odborné rady mládeže za rok 2019 

Okresní odborná rada mládeže pracovala ve složení: Lucie Benešová SDH Horní Hradiště, Kateřina 

Müllerová SDH Obora, Barbora Saková SDH Úněšov, Jana Češková SDH Kožlany, Eva Jägerová SDH 

Tlučná,  

Václav Opatrný SDH Všeruby, Tomáš Polcar SDH Horní Bělá, Jan Suchý SDH Ledce, Vítězslav Genttner 

SDH Nevřeň, Kamil Hanus SDH Manětín a Jaroslav Frána SDH Všeruby.  

Jednání a akce ORM se řídili plánem činnosti. Většina členů se podílela na činnosti rady dle svých 

možností. Bohužel rada má i takové členy, kteří se do práce nezapojují ani po několika urgencích. 

Toto je třeba mít na paměti při výběru nových kandidátů pro volbu v roce 2020.   

Nyní k samotné činnosti, kdy proběhlo několik akcí na úseku vzdělávání vedoucích a rozhodčích 

mládeže: 

• Školení nových vedoucích a zvýšení kvalifikace – Kozolupy – 85 účastníků  

• Jarní aktiv vedoucích – Mrtník pro přípravu jarního kola hry Plamen 

• Školení rozhodčích soutěží mládeže – Všeruby – 16 účastníků z toho pět nových 

rozhodčích 

• Podzimní setkání – příprava nového ročníku hry Plamen – Tlučná 

Na tomto místě je třeba poděkovat všem sborům a jejich členům za spolupráci při organizování 

těchto akcí.  

 

Jednou z oblastí mládeže je práce s dorostem.  Tato oblast je ve všech krajích problematická a 

Plzeňský kraj co do počtu dorostenců zapojených do postupových soutěží patří k těm slabším. Ani náš 

okres není výjimkou i přesto, že jsme v Plzeňském kraji jediným okresem, který měl v posledních 

několika letech na krajských kolech minimálně dvě družstva dorostu.   

Na sedmnáctém ročníku celostátní dorostenecké soutěž Memoriálu Vendulky Fránové startovalo ve 

výstupu na cvičnou věž 46 závodníků včetně kategorie žen. V běhu na 100 metrů startovalo 41 

dorostenek a 53 dorostenců. Z nichž 36 bylo z našeho okresu. Memoriál se zároveň konal jako okresní 

kolo dorostu OSH Plzeň – sever. 

 

 
 

 Práva postupu na krajské kolo využila družstva z Úněšova, Horní Bělé a Manětína. Mimo našich 

družstev se krajského kola v Plzni, jejímž spolupořadatelem bylo okresní sdružení hasičů Rokycany, 

ještě zúčastnilo družstvo dorostenek z Hluboké OSH Domažlice. V kategorii jednotlivců startovalo na 

krajském kole 45 závodníků, náš okres reprezentovalo pět závodníků: 



• Střední dorostenky – Barbora Henžlíková – Obora – 8. místo   

• Starší dorostenky – Štěpánka Kleinová – Obora – 3. místo 

• Mladší dorostenci – Ondřej Šiška – 2. místo, Matěj Kapr – 1. místo oba Horní Bělá 

• Starší dorostenci – Jakub Švejkovský – Manětín – 7. místo 

V soutěži družstev se pořadí oproti předchozímu roku prohodilo, vítězství si vybojovali dorostenci z 

Horní Bělé, dorostenci z Manětína brali místo druhé. Dorostenky z Úněšova obhájili vítězství 

v krajském kole.  

Mistrovství ČR dorostu v letošním roce proběhlo jako samostatná soutěž ve Svitavách. Ondřej Šiška, 

který se MČR zúčastnil za zraněného Matěje Kapra, získal místo sedmé. Dorostenci z Horní Bělé 

premiéru na MČR díky nepovedenému požárnímu útoku proměnili v místo osmé. Na požárních 

útocích se nedařilo ani úněšovským dorostenkám a 11. místo na této disciplíně je odsunulo o pouhý 

jeden bod na místo druhé v celkovém pořadí. 

Nesmím zapomenout na reprezentaci našeho okresu na MČR ve výstupu na věž dorostu v Ústí nad 

Labem. Mezi dorostenkami byly čtyři reprezentantky našeho okresu  

• Mladší dorostenky – Anna Kleinová – 3. místo 

• Střední dorostenky – Sára Kaprová – 4. místo 

• Starší dorostenky – Zuzana Šafrová – 7. místo, Kateřina Vébrová – 3. místo 

• Mezi dorostenci nás reprezentoval v kategorii mladšího dorostu Matěj Kapr – 7. místo 

Pro úplnost bych rád zmínil účast Kateřiny Vébrové, Sáry Kaprové a Anny Kleinové na Mistrovství 

světa v požárním sportu v ruském Saratově, kde reprezentační družstvo dorostenek zvítězilo 

v požárním útoku a v celkovém pořadí získalo 2. místo. 

 
 

Nejobsáhlejší akcí v průběhu ročníku bylo okresní kolo hry Plamen. Jarní část 47. ročníku se konala ve 

sportovním areálu Brabcovna v Mrtníku, za podpory nejen místního sboru, ale větší části okrsku Dolní 

Bělá. V kategorii starších po napínavém souboji zvítězilo družstvo SDH Manětín a v mladší kategorii 

družstvo mladých hasičů z Horního Hradiště. Obě družstva proměnila účast v krajském kole 

v Domažlicích ve vítězství.  

Mistrovství ČR hry Plamen se po několika letech vrátilo do Vlašimi. Družstvo z Manětína bylo určitě 

jedním z favoritů soutěže. Bohužel úvodní disciplína ZPV se nevydařila dle představ - jedenácté místo, 

ale již při další disciplíně došlo k vzestupu, PÚ CTIF 1., Š CTIF 5.,Š 4X60 4., ŠPD a PÚ 2. místo, tyto 

vyrovnané výkony je v celkovém pořadí vynesly k obhajobě titulu Mistrů republiky. 

 

 



 
 

V říjnu byl zahájen 48. ročník hry Plamen ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Tlučné za 

účasti pěti družstev přípravky, 22 družstev mladších a 19 družstev starších. Soutěž proběhla za velmi 

pěkného počasí a dobré organizaci jak ze strany sboru tak ze strany OR mládeže. V mladší kategorii se 

o první místo dělí družstva z Ledec a Horního Hradiště, v kategorii starších se po podzimním kole ujalo 

vedení družstvo mladých hasičů z Horního Hradiště. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci okresních kol jako pořadatelé nebo 

rozhodčí, za jejich chuť věnovat těmto aktivitám svůj volný čas. HZS Plzeňského kraje děkuji za 

spolupráci při zajištění soutěží, především Memoriálu Vendulky Fránové. Zároveň bych rád poděkoval 

všem sportovcům a jejich vedoucím za vynikající reprezentaci našeho OSH, a ještě jednou 

pogratuloval k dosaženým úspěchům. 

Jistě se v činnosti s mládeží v jednotlivých sborech i okrscích událo ještě mnohem více akcí, než které 

jsou v této zprávě zmíněny. Pevně věřím, že se žádný kolektiv mladých hasičů na našem okrese necítí 

odstrčen nebo opomíjen v jeho činnosti, protože jakákoli práce s mládeží, která se drží základní 

koncepce našeho sdružení má velký význam pro všechny hasiče a je třeba tuto tradici ve sdružení 

zachovat i přes nepřízeň, která v některých sborech vládne.  

V roce 2020 čeká mladé hasiče jarní kolo 48. ročníku hry Plamen, k jehož pořádání se opět přihlásil 

sbor dobrovolných hasičů v Mrtníku. Zahajovací kolo 49. ročníku na svého pořadatele zatím čeká, ale 

pevně věřím, že nebude problém ho najít. Zda se vrátí soutěž O pohár rady mládeže nebo nějaká jiná 

okresní liga bude v rukách nové odborné rady mládeže, ve které by měli pracovat zástupci 

jednotlivých okrsků našeho okresu, přeji jim do jejich činnosti mnoho úspěchů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům OORM, kteří se podíleli na činnosti rady nejen 

v uplynulém volebním období ale po celou dobu mojí činnosti v této radě.  

 

 

Jaroslav F r á n a                                                                  
náměstek starostky OSH PS, vedoucí   

OORM 

  

 

 

 



    Zpráva o činnosti odborné rady prevence za rok 2019.  
 
    Hlavními úkoly odborné rady je organizace a uskutečnění literární a výtvarné 
soutěže, propagující práci hasičů, která nese název „Požární ochrana očima dětí 
a mládeže“ a uspořádání semináře referentů preventivně výchovné činnosti, 
který je spojen s uspořádáním zkoušek odbornosti SH ČMS „Preventista II. a III. 
stupně“. Od roku 2018 se podílíme na hodnocení čestné standarty, kterou 
organizuje rada represe. Členové rady ve složení František Hnilička, Jiří Honzík, 
Jiří Pokorný, Marek Vejvoda a Petr Severa se podílí na organizaci preventivně 
výchovných akcí pro veřejnost a pomáhají v jejich organizaci okrskům a SDH. 
Členové rady se dále aktivně, a dle svých možností, účastní akcí, které pořádá 
naše okresní sdružení. Dále naši radu doplňují zástupci HZS PK paní Yvetta 
Žďánská a Lenka Basáková.  
 
       Na počátku roku byla vyhlášena literární a 
výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí a 
mládeže“. Jedná se o preventivně výchovnou 
činnost, zaměřenou na děti a mládež ve 
školních, ale i mimoškolních zařízeních. V roce 
2019 to byl jubilejní 45. ročník, kterého se v 
celé republice účastnilo celkem 32 228 dětí. 
Na okrese Plzeň – sever se zúčastnilo 97 dětí z 
10 MŠ a ZŠ, 7 SDH a 2 jiných mimoškolních 
subjektů, např. DDM.  Okresní vyhodnocení 
proběhlo v březnu, v kanceláři okresního 
sdružení a výsledky okresního kola, krajského 
kola a republikového kola, jsou ke zhlédnutí na 
webových stránkách OSH, kde jsou umístěny i 
obrázky, které postoupily do kola krajského. 
 
 

 V literární části se na okrese 
Plzeň – sever nejvíce dařilo 
dětem z Dolní Bělé a ve 
výtvarné části dětem ze ZŠ 
Zruč - Senec.  Rada prevence 
při hodnocení vybrala 24 dětí, 
které postoupily do krajského 
kola. Ve 3 kategoriích se 
z Plzně-severu umístily 3 děti, 
bohužel jen na místech, které 
nepostupují do kola 
republikového, kam se zasílají 
pouze práce dětí umístěných 
na prvních místech.  



Slavnostní vyhodnocení 
okresního kola soutěže 
proběhlo 30. 5. na požární 
stanici Košutka.  Této slavnostní 
příležitosti se zúčastňují 
bezmála všechny děti a jejich 
rodiče. Pro všechny oceněné 
děti byly připraveny hodnotné 
ceny a diplomy, které zajistila 
paní starostka Alena Foldová. 
Po oficiální části byla pro 

všechny připravená prohlídka celého objektu a areálu stanice. Prohlídky stanic 
jsou nepostradatelnou součástí celé soutěže na našem okrese.  
Podzimní jednání rady se zabývalo přípravou a organizací společného semináře 
rady prevence a rady ochrany 
obyvatelstva. Seminář se konal 30. 11. 
2018 v HZ Nýřany. Do požární stanice 
dorazilo 45 posluchačů. Robert Kučera 
věnoval přednášku požární prevenci 
v domácnosti a statistiku vzniku 
mimořádných událostí. Dále nás seznámil 
s problematikou zřizování a provozem 
družstev ochrany obyvatelstva SDH. Další 
přednášku měl Ondra Holeček z Odborné 
rady ochrany obyvatelstva. Tématem bylo 
poskytování první pomoci a předlékařská pomoc. Na závěr semináře byly 
připraveny zkoušky k získání odznaků Preventista II. a III. stupně.   Závěrečné 
zkoušky odznaku odbornosti preventista III. stupně složilo 5 preventistů a 
zvýšení odbornosti splnili 3 preventisté. 
Na poslední radě roku 2019 byla zhodnocena celoroční práce a byl odsouhlasen 
plán práce na rok 2020. Dalším bodem jednání byla příprava a organizace 
nových voleb do Odborné rady prevence v roce 2020 na další pětileté období. 
Nové volby jistě přinesou řadu důležitých organizačních změn v orgánech 
SHČMS a jinak tomu asi nebude ani v radě prevence našeho okresu. 
Představitelé sborů a starosty okrsků byli vyzváni, aby ve svých řadách hledali 
nové zájemce, kteří by chtěli v odborné radě prevence pracovat. Myslím, že by 
nové vedení vneslo do rady prevence další nápady k rozšíření celoroční 
činnosti. 
Jménem všech členů odborné rady přeji pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho 
úspěchů v životě pracovním, ale i soukromém.  
 
Petr Severa 

Odborná rada prevence 

 



 
 



 
 



 
 



Zpráva OR historie a Aktivu Zasloužilých hasičů OSH Plzeň-sever 2019  

 

Členy odborné rady historie jsou: vedoucí rady p. Ladislav Kapitán SDH 

Třemošná, p. Miloš Hezký SDH Plasy, p. Milan Štefl SDH Kaznějov, p. Karel 

Fanta SDH Senec a vedoucí Aktivu ZH p. Jaroslav Randa SDH Stýskaly, jako 

hosté se jednání zúčastňovali p. Jiří Beran SDH Zruč, p. Václav Říha SDH 

Senec a starostka OSH p. Alena Foldová.          

Rada se scházela nepravidelně, a to v HZ Kaznějov, v HZ Třemošná a v HZ 

Senec, kde se projednávaly úkoly, které jsme si stanovili v plánu práce na rok 

2019. 

Seznámili jsme se s činností sborů, kde proběhly oslavy založení SDH. Někteří 

členové OR historie tyto oslavy osobně navštívili: 18. května SDH Senec 105. 

výročí založení sboru a SDH Pňovany 130. výročí založení sboru, 8. června 

SDH Trojany 120. výročí založení sboru, 27. července SDH Obora 125. výročí 

založení sboru, 7. září SDH Manětín 150. výročí druhého nejstaršího sboru 

v Plzeňském kraji a 14. září SDH Rybnice 115. výročí založení sboru. 

Rada se průběžně snaží opatřovat hasičské historické materiály jako je získávání 

sborových razítek z určitých období, zápisy z činnosti sborů a také místa, kde se 

nachází patron hasičů sv. Florián. Zatím máme zdokumentováno 15 míst, kde 

sošky sv. Floriana jsou - poslední asi 120 cm vysoká socha byla objevena při 

návštěvě zámku Újezd nade Mží při setkání ZH s funkcionáři okresu Plzeň - 

sever. 

Zatím jsme získali 20 historických razítek, a to nejvíce z SDH Plasy, podařilo se 

nám získat historické členské hasičské průkazy. I tyto dokumenty jsou z 

historického hlediska zajímavé a záslužné. Také jsme získali unikátní pozvánku 

na sjezd hasičstva Království Českého, který se konal 10. září 1899 v městě 

Berouně a vlak pro delegáty sjezdu z Plzně odjížděl ve 3 hodiny ráno, za zmínku 

stojí zajímavý program sjezdu, který obnášel pouze 3 body.     

Členové rady se podílí na pořádání výstav hasičských historických předmětů:   

6. dubna 2019 v SDH Chrást výstava pří otevření hasičské zbrojnice po 

rekonstrukci, výstavu připravili p. Karel Fanta a  p. Miroslav Tlustý, 25. května 

v SDH Senec výstava k 105ti letům založení SDH připravili:  p. Karel a Petr 

Fantovi, 31. srpna 2019 Pivovar Prazdroj v Plzni výstava při soutěži požárních 

družstev, výstavku připravili: p. Karel a Petr Fantovi a  p. Josef Šafařík. 

 

 

BEZ POZNÁNÍ MINULOSTI 
TĚŽKO POROZUMÍME SOUČASNOSTI 

A NENAJDEME CESTU K BUDOUCNOSTI. 
 



 

 
 

Pravidelně se zúčastňujeme sekce sběratelů při Centru hasičského hnutí v 

Přibyslavi, kde členy sekce jsou p. Miloš Hezký a p. Karel a Petr Fantovi.              

p. Hezký se podílel na vydání poštovní známky u příležitosti 150ti let od požáru 

Plaského konventu. 

 
 

 

 

 

 



Aktiv Zasloužilých hasičů pod vedením vedoucího p. Jaroslava Randy v roce 

2019 měl své jednání v dubnu v hasičské zbrojnici v Senci. Tohoto jednání se 

zúčastnili i kolegové z OSH Klatovy a Domažlice. Jednání navštívil vedoucí 

ústřední OR represe Bc. Robert Kučera a představil prezentaci činnosti jednotek 

sborů dobrovolných hasičů.  

Ve spolupráci s OSH Plzeň – sever se 28. září uskutečnilo již 10. setkání 

Zasloužilých hasičů a funkcionářů, tentokrát v Újezdě nade Mží, kde 

návštěvníky provedl po celém areálu zámku majitel p. Slepička. K vidění je na 

zámku stará zemědělská technika, zrekonstruované obytné prostory a mnozí 

využili příjemné procházky po malé zoologické zahradě, kde kromě domácích 

zvířat byli k vidění i velbloudi.  

 

 
 

Po prohlídce se účastníci setkání odebrali do kulturního domu v Kozolupech, 

kde nás přivítala starostka obce Ing. Michaela Opltová a každému Zasloužilému 

hasiči věnovala drobný dárek. Společně jsme si vyslechli informace z činnosti 

okresního sdružení a následovalo posezení při dobrém pohoštění a veselé 

muzice. 

 
 

 

 



Výroční zpráva okresní odborné rady represe za rok 2019 

 
OORV se v uplynulém roce sešla k 5ti jednáním.  

V únoru se uskutečnil aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II. a III. V červnu 

z rady odstoupil zástupce kynologů p. Pavel Sudzina.  

 

V sobotu 15. června 2019 se v areálu Atletického stadionu města Plzně 

uskutečnily obě okresní soutěže. Postupové soutěže v požárním sportu se 

zúčastnila 3 družstva mužů (SDH Manětín, Obora a Žebnice) a jedno družstvo 

žen z SDH Úněšov. V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH Žebnice a 

v kategorii žen družstvo SDH Úněšov.  

Obě družstva nás výborně reprezentovala na námi pořádané krajské soutěži. 

Muži z SDH Žebnice obsadili 2. místo a ženy z SDH Úněšov svým vítězstvím 

ukončily několikaletou krajskou nadvládu SDH Chválenice a vybojovaly si 

postup na MČR. MČR se uskutečnilo v Ústí nad Labem, ženy zde obsadily 

krásné 6. místo.  

MČR jsme měli i dalšího zástupce. Byl jím Dominik Soukup z SDH Žebnice. 

Ten se stal v disciplíně Běh jednotlivců na 100 m překážek mistrem ČR (čas 

16,24 s) a v disciplíně Výstup na věž obsadil 2. místo.  

Chtěl bych všem touto cestou poděkovat za výbornou reprezentaci našeho OSH 

a popřát jim do příštího soutěžního roku alespoň stejné sportovní výsledky. 

Souběžně se soutěží v požárním sportu se uskutečnila soutěž O pohár starostky 

OSH. Zúčastnila se jí 3 družstva mužů (SDH Horní Běla, Chrást a Úněšov) a 3 

družstva žen (SDH Všeruby, Zahrádka a Zruč). Vítězi se stala družstva Úněšova 

a Zruče. 

 

 

 
 

 
 



 
 

Poděkování patří všem rozhodčím, členům technické čety, HZS Plzeňského 

kraje, nerad bych na někoho zapomněl, prostě všem, kteří přiložili ruku k dílu a 

pomohli k hladkému průběhu okresní, ale i krajské soutěže v požárním sportu, 

jejíž pořadatelství jsme zajišťovali jako OSH my. 

 

Čestná standarta OSH SH ČMS Plzeň-sever - soutěž okrsků, kterou se snažíme 

zlepšit činnost našich okrsků a potažmo všech SDH na našem okrese. Nejde jen 

o represi, ale jsou hodnoceny veškeré aktivity, které v okrscích sbory a jejich 

členové vyvíjejí.  

Výsledky standarty za rok 2019 všichni jistě znáte, tak pouze pro připomenutí: 

zvítězil Okrsek Ledce, druhé místo paří okrsku Nýřansko a třetí místo okrsku 

Dolany. 

 

 
 



Nesmíme jen chválit a ukazovat to, co se podařilo. OOR represe 

pracuje dle svého plánu, ale na stránkách OSH nevidíte všechny 

zápisy z jednání. Tohoto problému jsme si vědomi a bude v nejkratším 

možném termínu odstraněn. Za tento nedostatek se Vám všem 

omlouvám. 

 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za veškerou činnost 

ve sborech i výjezdových jednotkách a do dalších dnů roku 2020 Vám 

popřál hodně štěstí a úspěchů v hasičském, ale i osobním životě. 

 

 

 

 

Kamil Hanus 

Vedoucí OORR 

 

 
 


