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     Vážené hasičky, hasiči, sestry, bratři, milí hosté. 
Z pověření výkonného výboru OSH Rokycany mi dovolte, abych 
přednesl zprávu o činnosti OSH za rok 2011.  
 
     Dámy, pánové, scházíme se na pravidelném shromáždění 
představitelů SDH opět v obci Kařez. Proč v obci Kařez? 
Zde nám již několik let pan starosta vychází vstříc a tento krásný sál 
nám zapůjčuje zdarma.  
     Máme za sebou nelehké období, jak v hasičské práci, tak i v našich 
pracovních a soukromých životech. Letošní rok pro nás byl zkouškou 
pro další období. Stále jsme naráželi na překážky vytvořené složitou 
ekonomickou situací. Byly nám kráceny dotace MV a MŠMT. Toto 
jsme však předpokládali, proto jsme již  v loňském roce navýšili 
příspěvky na 100 Kč. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné.  
      Kolegové hasiči, doba pro nás není zrovna příznivá. Stále se 
potvrzuje neblahá zkušenost, že ne všichni politici si plně uvědomují 
potřebu a bezpečnost našich občanů. Jen málo z nich pro to něco dělá. 
My jsem však vděčni i za to, co jsme v podobě grantů a dalších 
podpor získali.  
Letos jsme dostali  dar od Pk ve výši 150.000 Kč. Na projednávání 
tohoto daru se podíleli Ing.Jaroslav Salivar, nám. Starosty SH ČMS, a 
plk. Ing. Frant. Pavlas, ředitel HZS Pk. Podmínky čerpání dotací, 
podklady pro zpracování smlouvy projednával starosta KSH Pk Jos. 
Černý. Našemu okresu to hrozně pomohlo. Mladí hasiči léta používali 
překážky na CTIF, a ty nebyly majetkem OSH. Proto VV přistoupil 
k tomu zakoupit překážky z tohoto daru. Z našich protředků bychom 
to těžko pořizovali. Výše jmenovaným pánům  a všem co měli co do 
činění dar získat za OSH Rokycany děkuji.  
     Pro informaci, co jsme již z daru zakoupili: 
Ozvučení na soutěž             28.449 Kč 
Překážky CTIF                    25.000 
Notebook na školení           13.109 
Tiskárna                                2.315 
EL.časomíra pro 2 dráhy     34.800 
Kufr na ozvučení                   3.158 
CELKEM                           106.831 



A to nám ještě schází zakoupit elektronické terče na pož.sport. 
 
Z dotací MŠ a MV, které přišly pro SDH, jsme pro kolektivy MH 
zakoupili: 
2x proudnice, nádrž na vobu, 2x džberovka     20.604 Kč 
projektor na školení                                           10.138 
4x stopky                                                              1.920 
CELKEM                                                            32.662 
30% uhradidlo OSH z vlastních zdrojů, což v předešlých letech 
hradily sbory.  
 
     Nyní k práci výkonného výboru OSH: 
VV OSH, vedení i všechny odb. rady se scházely pravidelně podle 
plánu práce a řešily řadu důležitých kroků. Celou členskou základnu 
informovali na našich web. stránkách a samozřejmě i prostřednictvím 
našeho tisku – Rokyc. Deníku.Od začátku volebního období odešel 
z VV OSH na vlastní žádost Miroslav Hrubec z SDH Osek z důvodu 
stěhování a letos ze zdravotních důvodů předsedkyně OKRR Božena 
Radoňová.  
Dámy a pánové, velice důležité je, že členové VV OSH přenášejí nové 
informace na okrsky a sbory, a tím se zlepšila návaznost SH-OSH-
okrsků a sborů. Od voleb se zlepšila práce kanceláře OSH a to díky 
pracovnici kanceláře Věře Sedláčkové.A pokud se mi donesly zprávy 
ze sborů, panuje spokojenost. Na setkání starostů v Přibyslavi mi bylo 
řečeno pracovnicí SH ČMS, že okres Rokycany je jeden z mála, 
k kterým nejsou žádné problémy a které v minulosti kdysi bývaly. 
To je výsledek práce celého výkonného výboru OSH a já také členům 
za to děkuji.  
VV OSH na svých jednáních průběžně schvaloval a vyhodnocoval 
čerpání rozpočtu. Přijímal zprávy o činnosti jednotlivých odb. rad a 
vyhodnocoval soutěže a schvaloval žádosti sborů o vyznamenání. 
Také bral na vědomí oslavy a výroičí sborů.  
 
Sestry, bratři. V naší činnosti je důletitá i propagace hasičů, hasičksé 
práce. Zde bych se chtěl zmínit o výročích a různých sportovních 
akcích, memoriálů, které se v letošním roce konaly za široké účasti 
veřejnosti. Za zmínku stojí vyjmenovat sbory, které slavily výročí, 
pořádaly memoriály a různé hasičské soutěže: 



Výročí: 
Květen:     120 let SDH Volduchy 
Červen.      115 let SDH Osek 
                  120 let SDH Hrádek 
                  130 let SDH Zbiroh 
Červenec:   120 let SDH Trokavec 
                    80 let SDH Lhotka u Radnic 
Srpen:          75 let SDH Kornatice 
                    125 let SDSH Holoubkov 
 
Memoriály: 
                   Memoriál Mir. Vojče SDH Cheznovice 
                   Memoriál Vlad. Procházky SDH Kříše 
                   Memoriál Jos. Blechy SDH Kamenný Újezd 
 
Sportovní akce a soutěže: 
                   Bujesilský PRD Cup 
                   Podmokelská hasičiáda 
                   Týčské rodeo 
                   Floriánská slalvnosti v Radnicích 
 
     Kolegyně, kolegovoé hasiči. 
Všechny tyto výročí, memoriály a soutěže probíhaly v slavnostním 
duchu podle podmínek jednotlivých SDH.  
Jedno výročí vysílala i televize – 130 let založení SDH ve Zbirohu.  
Naopak všem představitelům u obrazovky i přimo na místě ukázal, jak 
mají oslavy probíhat.   
 
     Všem sborům dobrovolných hasičů děkuji, že zachovávají hasičské 
tradice a podílí se na  různých sportovních a kulturních akcích 
v obcích. Pořádání těchto akcí budeme i nadále podporovat. Je třeba je 
vždy a včas nahlásit na sekretaritá OSH, aby mohl být zajištěn 
zástupce našeho místního tisku a aby se širší veřejnost dozvěděla o 
aktivitách dobrovolných hasičů našeho okresu.  
 
     Sestry, bratři. Stručně se zmíním o mládeži. V oblasti mládeže 
proti předešlým rokům jsme hrozně pokročili, a to díky Jarmile 
Baslové a vedoucím jednotlivých mládežnických kolektivů, kteří 



spolu velmi dověře spolupracují.  Sborů s kolektivy MH mále pouze 
7: SDH Zbiroh, Volduchy, Kříše, Osek, Strašice, Přívětice, Lhota p. 
Radčem. Od roku 2012 mají přibýt MH z SDH Hůrek.  
Tento počet mladých hasičů se v posledních letech stále snižoval. 
Zde bych chtěl požádat starosty sborů, aby se snažili o získávání 
dalších mladých hasičů, zejména proto, že mladí hasiči jsou 
budoucností naší členské základny. Budou-li se počty nadále snižovat, 
snižují se tím i částky na dotacích, které OSH dostává.  
Pro zajímavost: 
V roce 2009 MŠMT  81.296 Kč       MV 14.960 Kč 
            2010               86.440 Kč              14.160 Kč 
            2011               546.740                    9.180 
 
Zde jste slyšeli, jak nám byly letošní rok dotace MŠMT a MV 
kráceny. 
Dámy, pánové. 
Děkuji všem, kdo se zúčastňuje aktivit pro děti a mládež, 
organizované naším sdružením. Hodnocení odborných rad nechávám 
na jejich vedoucích, které přednesou ve svých zprávách.  
 
 
Nyní bych chtěl hovořit o členské základně: 
OSH Rokycany registruje 69 sborů a 2.524 členů. Z toho je 185 dětí. 
Snižování čl. základny by mělo opět za následek snižování čl. 
příspěvků a následně i snížení poskytovaných dotací (jestli nějaké 
budou), jejichž výše závisí na členské základně.  
Přitom určité položky, jako jsou poplatky za energii, internet, pojištění 
sekrtetariátu apod. se musí hradit ve stejné výši. Proto vás žádám, 
abyste se snažili přijímat nové členy z řad svých spoluobčanů.  
 
Sestry, bratři. 
Poslední bod mojí zprávy věnuji aktivu zasloužilých hasičů.  
V letošním roce jsme opět připravili druhé setkání ZH na zámku ve 
Zbirohu. Měli možnost si prohlédnout hasičské muzeum, hasičský 
zách. sor Hlučín a jeho vybavení i mezinárodní humanitu, která je na 
zámku uložena. Po prohlídce následovalo občerstvení v klubovně 
SDH Zbiroh. Účastníci setkání si zavzpomínali a zazpívali a některým 
se ani nechtělo rozcházet. 



Titul Zasloužilý hasič se nedostává jen tak. Je to za celoživotní práci, 
dřinu, obětavost, nasazení a příkladnost pro ostatní.  
Klub ZM má 13 mužů a 1 ženu.  
3. listopadu se rozrostl o dva bratry Svobodových ze Zbiroha.  
SH ČMS jim  v Přibyslavi udělil titul ZH.   
Staršího Ludvíka Svobodu a mladšího Miloše Svobodu. 
Mladší z bratrů Miloš je stále aktivní, je náměstkem starosty OSH, 
členem VV KSH, starostou okrsku a sboru. Pomáhá těm, kteří se 
vydávají v jeho šlépějích. 
Minulý týden ještě absolvoval zkoušky rozhodčího.  
Titul ZH byl schválen dalším dvěma členům – panu Prokopcovi 
z SDH Veselá a panu Plachému – SDH Trokavec. 
Z důvodu vysokého počtu žádostí o udělení titulu byly tyto žádsoti 
přeloženy na jaro 2012.  
 
     Dovolte mi, abych na tomto shromáždění poblahopřál zde 
přítomnému Miloši Svobodovi . Když už jsem u toho blahopřání, 
Nesmím zapomenout ani na naše ženy a poděkovat jim za činnost a 
práci, kterou ve sdružení vykonávají. Věřte, že této práci věnují 
spoustu volného času.  
Sedláčkové Věře – pracovnice kanceláře OSH 
Baslové Jarmile – ved. odb. rady mládeže 
Frostové Šárce – místopředsedkyni OKRR 
Boháčové Milušce – člence OKRR 
Andělové Ivaně – ved. MH a člence  ORM 
Burýškové Jiřině – nově zvolené člence OKRR 
  Jmenované, prosím předstupte. 
 
Kolegyně, kolegové hasiči, moje zpráva se blíží k závěru. Děkuji vám, 
dále pak i členům VV OSH a odborných rad za vaši činnost a že 
náročnou práci, která nás čeká v dalším období, společně zvládneme. 
Poděkování patří tako starostovi obce Kařez p. Kroftovi, který pro 
naše jednání bezplatně pronajal tento sál a dobrovolným hasičům 
Kařez, kteří tento sál připravili.  
Děkuji za účast našim hostům, kteří přijali naše pozvání.  
Děkuji za pozornost. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


