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Vážené kolegyně, vážení kolegové – sestry a bratři! 

Scházíme se na pravidelném společném jednání – naposledy jsme se sešli v březnu, 

kde byla schválena Výroční zpráva za rok 2018. Dnes je před námi důležitý úkol a to, 

projednat přípravy na volební valné hromady ve sborech a okrscích a svolat řádné 

shromáždění delegátů SDH, které zakončí pětileté období stávajících okresních 

orgánů a zvolí nové. V průběhu roku byla otevřena diskuse ke zvýšení členských 

příspěvků, předpokládám, že jste ve svých sborech tuto záležitost projednali a dnes 

navýšení o 20,-- Kč jak pro dospělé tak mladé hasiče, bude schváleno.  

Zítra, 17. listopadu si všichni připomeneme dobu před 30ti lety, kdy proběhla tzv. 

Sametová revoluce. Uplynulých třicet let bylo i pro nás, dobrovolné hasiče obdobím 

změn a to mnohdy zásadních. Mezi nejzásadnější bych jmenovala registraci našeho 

hlavního a všech pobočných spolků do Veřejného rejstříku Městského soudu v Praze 

a s tím spojené administrativní nároky. Společně jsme většinu změn zvládli, někde se 

skřípěním zubů, jinde to šlo lépe. Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování za 

Vaši spolupráci, trpělivost a nadhled…jednoduché to nemáme nikdo! 

Nám, severoplzeňským hasičům, se v posledních letech naše činnost daří (i když je 

stále co zlepšovat) především úspěchů v hasičském sportu, je opravdu hodně. 

Právem jsme na naše sportovce hrdí a pyšní! Celá naše dobrovolná hasičská činnost 

je podpořena již několik let i účelovou dotací z Plzeňského kraje. Tyto finanční 

prostředky pomáhají jak okresnímu sdružení, tak i sborům a okrskům v provozních 

nákladech, materiálně - technickém vybavení především kolektivů mladých hasičů, 

ale také tyto prostředky pomáhají udržovat tradice, společenské, kulturní a sportovní 

akce v našich obcích a městech, kde působí naše sbory.  Poskytovateli dotace – 

Plzeňskému kraji – patří proto naše velké díky. 

 

 



V dnešním informačním zpravodaji najdete výsledky hospodaření OSH za období 

leden – říjen 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 a návod, kde najdete veškeré 

dokumenty k volebním valným hromadám sborů a okrsků. Dále jsou zde uvedeny 

další informace z kanceláře OSH (nová pracovní doba kanceláře, placení příspěvků 

od roku 2020 – pokud bude navýšení schváleno, výměna členských průkazů, 

Přehledy o majetku a závazcích, ceník 1/3 ceny pro vyznamenání), termínový 

kalendář významných akcí a soutěží na všech úrovních. 

Věnujte prosím pozornost informacím o změnách v našem hlavním předpisu – 

STANOVÁM – každý člen má možnost se s navrhovanými úpravami seznámit a 

podat své připomínky a pozměňovací návrhy. Doporučuji, aby byly Vaše připomínky 

směrovány přímo na emailovou adresu stanovy@dh.cz.   
 

Vážení! 

Dovolte mi, Vám všem poděkovat za veškerou činnost, kterou jste ve prospěch 

dobrovolných hasičů vykonali. Poděkování předejte všem členům ve Vašich 

sborech – právem si to zaslouží! Při volebních valných hromadách Vám přeji 

šťastnou ruku při výběru funkcionářů, kteří budou pokračovat v dobře 

nastavené práci, a chci věřit, že mnohde ji ještě zlepší! Za pár týdnů budeme 

slavit jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce – přeji nám všem, 

abychom je prožili s těmi, které máme nejraději - v rodinném kruhu a také 

v klidu a v pohodě. Do roku 2020 přeji jménem svým, i jménem výkonného 

výboru OSH Plzeň – sever především pevné zdraví, spoustu úspěchů, štěstí, 

optimismu, nadhledu…  

 

       Alena  F o l d o v á 

       starostka OSH Plzeň – sever 
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