
Z P R Á V A 

pro shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů 

září 2020 – listopad 2021 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové – sestry a bratři! 

 

Vzhledem k situaci s onemocněním COVID 19, kterou již téměř dva roky prožíváme, jsme jako 

vedení a výkonný výbor našeho okresního sdružení byli nuceni přistoupit ke zrušení plánovaného 

shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů – věřte, že nás to opravdu netěšilo a 

netěší… 

Dovolte mi tedy, abych Vás oslovila a pozdravila za celý výkonný výbor touto cestou. Původní 

zprávu, kterou jsem Vám jako starostka měla na shromáždění přednést jsem byla nucena upravit a 

přepracovat. Rozdělím ji tedy do několika kapitol. 

 

Kapitola první – VÝKONNÝ VÝBOR, VI. SJEZD SH ČMS, VOLBY DO PS 

Od shromáždění delegátů v září 2020, kdy bylo zvoleno nové vedení, výkonný výbor a byly 

ustanoveny odborné rady jsme všichni doufali, že se naše činnost bude odvíjet od standartních 

zvyklostí. Bohužel se tak nestalo a jako nově zvolený výkonný výbor jsme se na jednání mohli 

poprvé sejít za dlouhých 8 měsíců, a to v červnu 2021. Do té doby probíhala pouze jednání vedení, 

a i Vy jste byli v dubnu letošního roku požádáni formou PER ROLLAM o hlasování o konečném 

hospodaření OSH za rok 2020 – pro připomenutí uvádím, že se tohoto hlasování zúčastnilo ze 

130ti registrovaných sborů, resp. představitelů SDH 106 – čímž bylo i touto netradiční formou 

schváleno hospodaření – všem Vám, kteří jste se hlasování zúčastnili děkuji za Váš přístup! 

Vedení OSH bylo od září 2020 do května 2021 svoláno 3x a vždy byli členové výkonného výboru 

i Vy informováni prostřednictvím zápisu o výsledcích těchto jednání – zápisy jsou pravidelně 

zveřejňovány na webu OSH v sekci zápisy výkonného výboru plus příslušný rok. 

Docházka na jednání je mnohdy těsně nad usnášením se schopná, je to dáno nejen pracovními 

povinnostmi některých členů VV, ale bohužel také zdravotními problémy. I přes tyto mírné 

těžkosti se dařilo a daří jednání podle plánu práce uskutečňovat a řešit ty záležitosti, které je 

nezbytné rozhodnout a vyřešit. Důležitým jednáním bylo také krajské shromáždění delegátů, které 

se uskutečnilo 29. dubna 2021 (mimo jiné jako poslední v republice), které potvrdilo a zvolilo mou 

nominaci na členku výkonného výboru SH ČMS.  

9. července 2021 se po ročním odkladu uskutečnil VI. sjezd SH ČMS v Brně. Náš okres zastupovali 

zvolení delegáti: p. Foldová, p. Suchý, p. Severa, p. Holeček a p. Slach – bohužel šestý delegát p. 

Melichar musel svou účast zrušit den před odjezdem ze závažných rodinných důvodů. Sjezd byl 

kvalitně připraven po všech stránkách. Poprvé v historii dobrovolných hasičů byla do čela našeho 

hlavního spolku zvolena žena – Ing. Monika Němečková. Náměstky byli zvoleni – p. Josef Bidmon, 

Ing. Jan Aulický, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Zdeněk Nytra, Bc. Richard Dudek a p. Dana Vilímková. 

Při volbě členů VV SH ČMS se někteří delegáti Plzeňského kraje „předvedli“ a má nominace nebyla 

schválena díky nezodpovědnosti opět některých delegátů a nerespektování usnesení shromáždění 

delegátů OSH. Ani následná nominační volba z října 2021 nic nezměnila na tom, že náš kraj nemá 

zastoupení jak ve VV SH ČMS ani v Ústřední kontrolní a revizní radě. V této souvislosti mě napadá 

tato myšlenka: “ Co zaseješ, to sklidíš. Co dáváš, to dostáváš. Co vidíš v druhých, je odrazem tebe. 

Pamatuj, život je ozvěna. Vždy se vše každému vrátí!“ 

V materiálech máte také „Zaměření činnosti SH ČMS na období 2021+“, věnujte mu 

pozornost a pokuste se některá zaměření rozpracovat do podmínek Vašich sborů 



Krátce se zastavím také u podzimních parlamentních voleb, jejichž výsledky nám snad přinesou 

pozitivní změnu, kterou voliči ve volbách vyjádřili. Rodící se nová vláda to určitě nebude mít 

jednoduché. My hasiči si přejme, abychom i u nových politiků nacházeli pochopení a podporu jak 

materiální, tak finanční – bez vzájemného pochopení a důvěry nelze budovat kvalitní vztahy a 

vyjadřuji tedy přání, abychom ten správný dialog nacházeli na všech stupních – jak krajských, tak 

vládních! 

 

Kapitola druhá – PANDEMIE, TORNÁDO 

 

Již od března 2020 prožívá celý svět novodobou pandemii. Koronavirus nadělal velké škody jak 

ekonomické, tak lidské a způsobil mnoho bolesti. Co nám toto období ukázalo? Dostali jsme lekci, 

jak žít skromněji. Poznali jsme, jak je naše společnost zranitelná, ale zároveň neskutečně schopná 

se bránit. Naučil nás mnohému. Začali jsme nacházet nová řešení, snažíme se fungovat na dálku, 

používáme jiné systémy či organizaci všech našich činností. Více jsme poznali, kdo je kdo a také 

kdo co umí, co dělá a co může nabídnout. A naše osobní životy? Více jsme se začali věnovat rodině 

a přemýšlíme o věcech, na jejichž řešení nebyl dříve čas. Někteří z nás ztloustli, naopak hodně 

nesportovců se začalo hýbat. Když bylo nejhůř, zvedla se obrovská vlna občanské solidarity a na 

tyto okamžiky a pocity i my hasiči bychom neměli zapomenout. Všem Vám, kteří jste se nezištně a 

obětavě zapojili a nadále pomáháte ve svých obcích a městech v souvislosti s COVID 19 upřímně 

děkuji. Některé sbory měli na podzimním shromáždění představitelů SDH převzít medaili za 

pomoc – věřím, že se najde vhodná příležitost k osobnímu setkání a následném předání jako výraz 

poděkování za obětavost a nezištnou pomoc. 

 

Abychom toho měli, jak se říká dost, 24. června postihla část naší republiky těžká živelní pohroma. 

V části Moravy řádilo tornádo a v Lounském okrese silné proudění nazvané durnwurst – v podstatě 

něco jako tornádo. Okamžitě se zvedla obrovská vlna solidarity a pomoci, a i naši hasiči jak 

materiálně, tak fyzicky pomáhali, kde bylo potřeba. Mnoho z Vás ať to bylo z Nýřanského, 

Dolanského, Kožlanského i jiných okrsků okamžitě zorganizovalo výjezdy jak na Moravu, tak do 

postižené obce Stebno v okrese Louny. Nekoukalo se na čas, na únavu – opravdu se makalo od 

rána do noci. I Vám, kteří jste neváhali a pomáhali, patří obdiv a poděkování! 

 

V současné době je zase nejen naše země, ale celý svět, zasažen další vlnou pandemie. Síly a chuti 

pomáhat ubývá, ale když je nejhůř, zvedne se v nás Češích obrovská vlna občanské solidarity a na 

tyto okamžiky a pocity bychom neměli zapomínat. Nehleďme na politiku, nehleďme na to, že se 

nám nelíbí něčí názory… Přistupujme k dalším dnům s pokorou a rozlišujme, co je a co není 

důležité. Musíme si pomáhat, protože to je jediná cesta, jak vše přečkat ve zdraví a bez větších 

šrámů na duši.  

 

Kapitola třetí – ČINNOST ODBORNÝCH RAD 

Odborné rady jsou dle našich stanov stálými poradními orgány, které podle zaměření koordinují a 

provádějí svoji činnost. V uplynulém období to jak vedoucí rad, tak jejich členové neměli vůbec 

jednoduché – omezení činnost stíhalo jedno omezení za druhým. Přesto se mnohé podařilo – 

jednotlivé zprávy za odborné rady zpracovali jejich vedoucí a jsou součástí materiálů, 

připravovaných ke shromáždění představitelů SDH. 

Mě dovolte, abych vyzdvihla práci s mládeží – to je stěžejní a opravdu jedna z velmi důležitých 

oblastí naší činnosti. 

 

 



Kapitola čtvrtá – HOSPODAŘENÍ OSH, DOTACE PRO SBORY 

 

Součástí materiálu, který jste měli obdržet je také přehled hospodaření našeho okresního sdružení. 

Předkládáme Vám jej tedy v elektronické podobě, a to k datu 30. 11. 2021 – Výsledovka a Rozvaha. 

Z výsledků je patrné, že si nevedeme vůbec špatně. Přidělené finanční prostředky se snažíme použít 

tam, kde je to zapotřebí, a to vždy hospodárně. V roce 2020 se bohužel neuskutečnilo několik 

veřejných akcí a soutěží, mezi které mimo jiné lze počítat okresní soutěž v požárním sportu, 

dorosteneckou soutěž Memoriál Vendulky Fránové nebo slavnostní vyhlášení soutěže Požární 

ochrana očima dětí a mládeže.  

Významnou úlohu v našem hospodaření mají přidělované dotace. Z přehledu, který máte k 

dispozici je jasné, že jejich výše je téměř 460tis. Kč, z této výše je to celých 339tis. Kč z rozpočtu 

Plzeňského kraje. Právě tyto finanční prostředky ze 70 % pomáhají i Vám ve sborech. V letošním 

roce byla tato dotace o více jak 100tis. Kč nižší než v letech minulých, což jsme všichni chápali a 

jsme vděčni za jakoukoliv přidělenou a Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválenou částku. 

Zde bych se ráda tzv. zastavila a prosím ty z Vás, kteří jste letos o finanční příspěvek žádali, 

opravdu pozorně čtěte následující řádky.  

Od října do listopadu jsme na jednáních výkonného výboru neustále řešili nedostatky ve vyúčtování 

této dotace ze strany Vás, žadatelů ze sborů. Po schválení výše příspěvků na jednotlivé kapitoly 

(pro připomenutí uvádím: A – materiál pro MH, altány, lavice a stoly, startovné apod., B – 

propagace sborů, bannery apod., C – společenské, sportovní a kulturní akce, vzdělávání apod.) 

všichni žadatelé obdrželi tzv. metodický pokyn, jak dotaci vyúčtovat s uvedením nejzazšího 

termínu odevzdání vyúčtování. Jsem přesvědčena, že pokyny byly zpracovány stručně, jasně a 

přehledně jak mnou, tak účetní kanceláře OSH. Promiňte mi ten termín, ale to, co chodilo za 

paskvily, kdy účetní několikrát vracela vyúčtování – to je opravdu na pováženou. V letošním roce 

Vás žádalo 40 – pro představu, emailem přijde vyúčtování, které se vytiskne, což je mnohdy i šest 

i více stran (fotografie nepočítám, tady by bylo také třeba opět vyšší kvality!) a následně se zjistí, že 

je to chybné – pošlou se připomínky a světe div se, chyby se neopraví, udělají se ještě další a co je 

hrozné, mnozí na připomínky ani nereagují nebo jsou mírně řečeno neslušní. A dané termíny? Tak 

ty se dodržují v minimální míře, jste i několikrát upomínáni. Z těch 40-ti žadatelů doručili 

bezchybné vyúčtování pouze dva sbory. 

Upozorňuji na skutečnost danou našimi předpisy: v každém sboru máte zvolené hospodáře, kteří 

by měli být zárukou minimálně dobrého, neřkuli kvalitně vedeného účetnictví sboru a okrsku. 

Samozřejmostí je vedení daňové evidence v podobě minimálně pokladní knihy, někde i 

podvojného účetnictví, znalost toho, jak vypadá příjmový a výdajový doklad, co má obsahovat 

vystavená faktura, minimálně 2x do roka by měl účetnictví sboru zkontrolovat revizor účtu a vždy 

do konce března daného roku je povinnost za sbor podat daňové přiznání včetně Přehledu o 

majetku a závazcích, které svým podpisem parafuje vždy starosta sboru. Proč toto říkám?  

Zdá se, že v některých sborech je tato funkce jen tzv. na papíře a buď účetnictví vede starosta nebo 

vedoucí mládeže, v lepším případě si sbor někde nechá poradit. Po opravdu tristní zkušenosti 

z letošních dodávaných vyúčtování nejen příspěvků z dotace Plzeňského kraje, ale i z dotace 

MŠMT na volnočasové aktivity od příštího roku přijme výkonný výbor určitá opatření, která budou 

směrem k Vám ve sborech přísnější. 

Pokud neumíte dotaci vyúčtovat, pokud neumíte přečíst metodický pokyn – nežádejte 

vůbec o nic!!! Přiděláváte sobě, ale i kanceláři OSH neskutečné problémy a také zbytečné náklady. 

Nezakrývám ani to, že jsme ve výkonném výboru řešili i odchod pracovnice a účetní p. Šilhánkové 

– a to z důvodu, že se někteří z žadatelů o dotaci chovali neslušně až přezíravě k její práci, kdy byla 

neustále nucena vysvětlovat, jak a co dodat, byť vše bylo v metodickém pokynu řečeno.  



Účetnictví má svá pevně daná pravidla, která je nutné dodržovat – a věřte, že naše účetní to opravdu 

umí a najde i malou chybu. Jen musí mít jako každý na svou práci klid, aby odvedla pečlivé výsledky. 

Proto jsme během roku také přistoupili k úředním dnům, které stejně někteří nedodržují, ztěžují 

tím kvalitní zpracování účetnictví i celé administrativy kanceláře OSH. A to se rovněž musí 

v následujícím období změnit. V této „zvláštní“ době, kdy všichni žijeme v napětí, v nejistotě jak 

v pracovních, tak soukromých životech je obzvlášť dobré si uvědomit, že neúcta, netolerance a 

někdy i zášť a zloba nejsou dobrými rádci – mějme to na paměti! 

K tomuto tématu chci závěrem podotknout, že jsme ve výkonném výboru rádi, že Vám můžeme 

aspoň nějakou částkou přispět k rozvoji Vašich sborů, ke zlepšení materiálně-technického zázemí 

především v kolektivech mladých hasičů a podpořit Vás při Vašich pravidelných sportovních a 

společenských akcí – ale je třeba, spíše chci říci je nutné, aby se spolupráce z Vaší strany 

zlepšila a byla i více chápající k tomu, že i kancelář OSH musí dodržovat daná pravidla a 

termíny. Děkuji, že jste dočetli až sem… 

 

Součástí předkládaných materiálů je také návrh rozpočtu OSH na rok 2022. 

 

Kapitola pátá – ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Dlouho jsem přemýšlela, jak toto kapitolu nazvat – chtěla bych Vám na tomto místě jen 

připomenout a zdůraznit to, co najdete v dalších dokumentech, které přikládáme a které budou 

zveřejněny i na webových stránkách – www.oshps.cz. 

➢ Valné hromady sborů a okrsků – materiál jak tato jednání uskutečnit jste již obdrželi, jen 

připomínám, aby jste se vždy řídili platnými opatřeními v den konání Vašich VH 

➢ Hlášení o činnosti za rok 2021 – tiskopis a komentář k vyplnění máte rovněž jako součást 

těchto materiálů – odevzdává se do 31. 1. 2022 - OKRSKY HLÁŠENÍ NEVYPLŇUJÍ 

➢ Členské příspěvky a jejich úhrada zůstávají ve stejné výši – úhrada příspěvků do 31. l. 2022 

➢ Registrační list kolektivu MH a dorostu, včetně seznamu MH a D a Registrační list 

sportovního oddílu vyplňují sbory, které tyto kolektivy mají aktivní – odevzdává se                 

do 31. 1. 2022 

➢ Tam, kde je aktivní sportovní oddíl, je nutné, aby se u Národní sportovní agentury (NSA) 

pravidelně prováděla aktualizace všech sportovců v oddíle 

➢ Od 1. 1. 2023 vstoupí v platnost zákon, kterým bude nařízeno, že každý subjekt, který má 

přiděleno identifikační číslo (IČO) musí mít zřízenu DATOVOU SCHRÁNKU, povinnost 

je především pro žadatele o dotace 

➢ Veškeré záležitosti, týkající se přihlašování a odhlašování členů a Vaše návrhy na 

vyznamenání zpracovávám nadále já, jako starostka OSH 

➢ V polovině roku jste byli prostřednictvím Vašich starostů okrsků a zástupců ve výkonném 

výboru informováni o možnosti pořízení praporu našeho OSH. Měli jsme domluvenu 

osobní návštěvu firmy z Brna na naše shromáždění, jejíž zástupci nám měli představit své 

výrobky tak, abychom měli představu, jakou by mohl prapor mít grafickou a materiálovou 

podobu a pochopitelně i za kolik bychom prapor pořídili. Konečné rozhodnutí bychom 

rádi učinili během roku 2022 a Vašimi názory se budeme řídit. 

 

To je stručně řečeno, co důležitého mělo zaznít při shromáždění představitelů SDH v listopadu. 

 

 

 

http://www.oshps.cz/


Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

 

Do konce roku 2021 zbývá už jen pár dní. Jsou před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.  

Tyto svátky jsou vnímány po staletí jako nejkrásnější svátky v roce – přeji Vám, aby byly spokojené, 

klidné, s rozzářenýma očima dětí, a hlavně prožité s těmi, které máte nejraději. 

 

Děkuji Vám za veškerou práci, kterou odvádíte na všech úsecích naší dobrovolné činnosti – ať je 

to ve výchově mládeže, při sportovní činnosti jako trenéři a vedoucí, při zajišťování různých akcí, 

školení, seminářů a v neposlední řadě poděkování patří všem členům jednotek dobrovolných 

hasičů, kteří bez nároku na odměnu, ve svém volném čase provádějí mnohdy nedoceněnou práci 

ve prospěch všech občanů naší země! Poděkování patří i Vašim rodinám, protože bez jejich 

podpory by Vaše práce nemohla mít tak skvělých výsledků! 

Přistupme k dalším dnům a měsícům s pokorou a rozlišujme, co je a co není důležité. Musíme si 

vzájemně pomáhat, protože to je jediná cesta, jak vše přečkat ve zdraví a bez velkých šrámů na 

duši.  

 

Na úplný závěr mi dovolte, abych se s Vámi podělila o hezkou myšlenku: 

 

Svět je nemocný. Nikoli však covidem, ale touhou po moci, penězích…přetvářkou, 

lhostejností, pasivitou, naivitou a někdy i hloupostí. 

Pro správné fungování života jsou nevyhnutelné a nezbytné tři základní věci: 

✓ Uvědomit si, že nejsem víc, než kdokoliv jiný – říká se tomu POKORA 

✓ Uvědomit si, že dokážu čelit jakékoliv situaci – říká se tomu ODVAHA 

✓ Uvědomit si potřebu mlčet a nereagovat na hloupost jiných lidí – říká se tomu 

MOUDROST 

 

Mějte krásné dny, a především buďte zdraví!!! 

 

 

        Alena  F o l d o v á 

        starostka OSH Plzeň-sever 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


