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Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2012 
 
     Vážené hasičky, hasiči, sestry, bratři, pane náměstku, pání 
starostové, milí hosté, členové výkonného výboru. 
Scházíme se opět po roce na pravidelném shromáždění představitelů 
sborů dobrovolných hasičů v obci Kařez.  
 
Nyní z činnosti výkonného výboru: 
Kolegové hasiči, výkonný výbor OSH Rokycany se v letošním roce 
sešel 6x. Účast na jednání byla 75,3%. A máme ještě jedno jednání 
v prosinci. OSH Rokycany má registrováno 68 sborů a 2.530 členů.  
Z toho je 160 mladých hasičů. Letos byl zrušen 1 sbor – SDH 
Smědčice.  
Na vlastní žádost v výk. výboru OSH na  byl uvolněn ved. odb. rady 
prevence p. Vladimír Vaindl. 
Na prvním letošním jednání VV OSH 10. ledna 2012 byl odvolán 
vedoucí ORV p. Dongres Jan, pro neplnění svých povinností.  
Všichni, co jste na loňském shromáždění byli, víte, že vedoucíORV se 
nedostavil ani neomluvil, nebyla přednesena zpráva za odbornou radu 
za rok 2011, ani nikoho nepověřil jejím přečtením.  
Výkonný výbor na tomto jednání to hned řešil a vedením odb. rady 
velitelů byl dočasně pověřen dosavadní náměstek Vladislav Strejc do 
dnešního jednání. A dnes bude na vás schválit nového vedoucího 
ORV. Na ORV OSH Rokycany proběhla 14.11. 2012 
volba stálého vedoucího rady, byl navržen do této funkce a rovněž do 
výk. výboru OSH Rokycany Michal Liška – SDH Mirošov.  
Jeho zastupováním byl pověřen Josef Krátký – SDH Kornatice. 
 
Dále výk. výbor OSH na svých jenáních průběžně schvaloval a 
vyhodnocoval čerpání rozpočtu. Přijímal zprávy o činnosti jenotlivých 
odborných rad a vyhodnocoval soutěže.  Schvaloval žádosti sborů o 
vyzamenání a také bral na vědomí oslavy výročí založení sborů. 
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O vyznamenání požádalo 8 SDH. Bylo uděleno 20x ČU OSH, 
20x medaile Za příkladnou práci, 16x medaile Za zásluhy,  
15x ČU KSH Pk, 7x medaile Sv. Floriána a 3x medaile Za zásluhy o 
výchovu  mládeže a 2x byl udělen titul Zasloužilý hasič.  
Ten získali bratr Bohumil Prokopec z SDH Veselá a bratr Jaroslav 
Plachý z SDH Trokavec. 1x žádost o udělení titulu zasloužilý hasič 
pro bratra Kamila Brabce z SDH Drahoňův Újezd se schvaluje na  
SH ČMS.   
Výkonný výbor OSH vyjádřil také poděkování členům SDH 
blahopřáním ke kulatým jubileím, kterých bylo v roce 2012  
celkem 135.  
 
Dámy, pánové. 
Zde bych chtěl znovu připomenout, abyste oceňovali své členy za 
dobrou práci a dlouholetou činnost. Jak víte, medaile se mohou 
udělovat po 5 letech od předchozího ocenění a je velice škoda, když 
dlouholetý člen a funkcionář nemůže dostat nejvyšší vyznamenání, 
protože mu nebyly uděleny předcházející medaile zanedbáním ve 
sborech.  
 
Dotace 2012: 
 I v tomto roce byly beze zbytku vyčerpány všechny dotace, jak 
MŠMT tak i MV.  
Dotace byly určeny na vzdělávání vedoucích a rozhodčích mladých 
hasičů, na okresní kola soutěží Plamen a pož. sport.  
Na spolupráci při odborné přípravě a provoz okresního sdružení.  
Dále pro sbory, které mají zaregistrované družstva mladých hasičů. 
Letos bylo přiděleno pro sbory s mladými hasiči 4.500 Kč (musí se 
utratit 6.528 Kč, t.zn. 30% z vlastních zdrojů přidá sbor). 
Odborná rada mládeže schválila tuto dotaci dát začínajícímu kolektivu 
mladých hasičů SDH Hůrky.   Ty si koupili 2x džberovky, přilby a 
hadice.  
 
Dotace MŠMT celkem: 
V r. 2011: 56.790 
V r. 2012  46.780 (provoz OSH, vzdělávání, MTZ SDH). 
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Dotace MV celkem: 
V r. 2011: 14.160 
V r. 2012: 10.290 
(2x soutěž Plamen, soutěž v PS) 
 
 
Vážení starostové, 
V letošním roce jsem získali účelovou dotaci od Plzeňského  Kraje 
150.000 Kč.  
Tato účelová dotace je převážně určena na: 

- mládež 
- odbornou přípravu 
- práce s mládeží a preventivní výchovnou činnost na úseku  

požární ochrany 
- na podporu nadaných jedinců a podchycení zájmu dětí 

a mládeže o nabízené aktivity SH ČMS atd. 
  Z této dotace jsme zatím uhradili 7.167 Kč za autobus 
  z Němčovic do Prahy, kde nás reprezentovali Soptíci z SDH 
Němčovice – mateřská školka Radnice.  
Vystoupení  se konalo o přestávce fotbalového zápasu Dukla-Slavia. 
Dlužno dodat, že naši malí vyslanci potěšili 5 tisíc diváků a ti  
mohutným potleskem odměnili děvčátka a kluky v záchranářských  
uniformách v rytmu jejich skladby.  
 
Pro informaci schází nám ještě koupit: 

- domeček na požární sport 
- žebřík 
- 2x redukční ventil 
- promítací plátno 
- televize do klubovny mladých hasičů 
- kancelářský papír a tonery do tiskárny 

Tady jste názorně slyšeli, co je ještě třeba zakoupit pro činnost 
mladých hasičů. (Kdyby byla dotace i v příštím roce, věděli vbychom, 
Jak s ní naložit). 
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Okresní a krajské soutěže 
      
Soutěž v okresním kole požárního sportu proběhla na cvičišti 2.6. 
2012 v Holoubkově. Soutěž byla velmi dobře odbornou radou velitelů 
zajištěna. Po několika letech fungovala i technická četa, která byla 
složena z okrsku č. 2 – Kornatice, Veselá, Raková, Nevid, Mešno, 
Kakejcov. 
Já tímto děkuji starostovi okrsku č. 2 Pavlu Planetovi a všem členům, 
kteří v technické četě pracovali.  
 
Okresní kolo hry Plamen proběhlo 19. 5. 2012 na hřišti v Břasích a 
pořadatelem bylo SDH Kříše. Opět dobře zajištěná soutěž, hodnotné 
ceny od Obecního úřadu Břasy.  
Zprávy o soutěžích podají vedoucí odborných rad.  
 
V červnu 8. až 9. 6. 2012 probíhalo krajské kolo dorostuv Plzni,náš 
okres byl s Kraj. sdružením hasičů Pk spolupořadatelem. Měl zajistit 
rozhodčí a technickou četu. Rozhodčí jsme zajistili, bohužel 
s technickou četou to bylo horší. I když jsem tady před rokem na Vás 
apeloval, abyste nahlásili dobrovolníky z jednotlivých sborů nebo 
okrsků, nikdo se  nepřihlásil. Řešili jsem to na místě, do technické 
čety se zapojili funkcionáři OSH Rokycany a rozhodčí, kterých byl 
dostatek.  
Děkuji funkcionářům a rozhodčím OSH Roykcany, že se nebáli 
vysvléci z vycházkových uniforem, obléci PS 2 a zapojit se v práci 
v technické četě.  
My jsme to trochu předvídali, takže každý měl povinnost si vzít 
pracáky s sebou. 
Nakonec při hodnocení na vedení KSH Pk výkonného výboru KSH 
Pk, odborné rady mládeže KSH Pk, tato soutěž byla hodnocena kladně 
a bylo nám poděkováno za  spolupořádání.  
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Dále během roku probíhaly výročí, memoriály, soutěže a sportovní 
akce. 
Výročí založení sboru slavily: 

- SDH Příkosice – 105 let 
-          Lhota p. Radčem – 120 let 
-           Skořice - 125 let 
-            Kříše – 125 let 
-            Přísednice – 70 let 
-            Liblín – 110 let 
-            Chlum – 105 let 
-              Vejvanov – 120 let 
-               Veselá – 85 let 
-               Drahoňův Újezd – 105 let 
-               Kařez – 125 let 

 
Všechny tato výročí jsem s náměstkem Milošem Svobodou navštívil. 
Děkuji těmto sborům, že zachovávají hasičské tradice. A věřím, že 
příští rok přibudou další.  
Prosím zde přítomné starosty, předávejte písemnou dokumentaci, 
pozvánky, příp. fotografie z těchto akcí na OSH nebo přímo okresní 
kronikářce Šárce Frostové, aby mohla být vedena okresní kronika. 
 
Memoriály:  
Memiorál Vladislava Procházky – SDH Kříše 
                  Miroslava Vojče – SDH Cheznovice 
                  Josefa Blecha – SDH Kamenný Újezd 
                  Evžena Smitky – SDH Volduchy 
 
Sportovní akce  a soutěže: 
Bujesilský PrdCup 
Podmokelská hasičiáda 
Týčské rodeo 
Floriánské slavnosti v Radnicích 
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Dámy, pánové, 
     Každoročně se zmiňuji o práci s mladými hasiči. 
Mladí hasiči jsou naše budoucí základna. V roce 2011 byl počet  
152 mladých hasičů a v roce 2012   160 mladých hasičů.  
V současné době je registrováno 7 sborů, kteří pracují s mladými 
hasiči:  
SDH Zbiroh 
         Strašice 
         Volduchy 
          Kříše 
          Přívětice 
          Osek 
          Hůrky 
 
V předchozích letech jich bývalo daleko více. Je nutné se velice 
zaměřit na získávání nových mladých členů, pracovat s nimi a vést je 
tak, aby nás dobře reprezentovali na hasičských soutěžích.  
Budou-li se počty kolektivů mladých hasičů i nadále snižovat, přichází 
tím náš okres o dotace, poskytované MŠMT i MV.  
 
 
Sestry, bratři, 
     další  bod mojí zprávy věnuji   aktivu zasloužilých hasičů okresu 
Rokycany. 
V současné době máme 17 zasloužilých hasičů, z toho je 1 žena. 
Aktiv se schází 1x do roka. Novým vedoucím aktivu ZH místo 
Antonína Rataje byl jednoznačně členy aktivu navržen a zvolen bratr 
Miloš Svoboda z SDH Zbiroh.  
Letos náš aktiv pořádal setkání ZH z celého Plzeňského kraje.  
Byla zajištěna prohlídka hasič. záchranného útvaru Zbiroh a jeho 
vybavení a prohlídka humanitární základny.  
Toto vše zajišťoval a organizoval bratr Miloš Svoboda s velitelem 
HZÚ Zbiroh mj. Ing. Vladislavem Čermákem.  
Tato prohlídka byla hodnocena kladně.  
Po prohlídce následoval přesun do obce Týček, kde bylo podáváno 
občerstvení, které zajišťovali místní dobrovolní hasiči. 



Pak následovala rozprava a volná zábava.  
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Okresní sdružení hasičů Rokycany to nestálo ani korunu. Sál 
obecposkytla zdarma a starosta byl rád, že se obec trochu zviditelnila. 
Že už dlouho nepamatuje, aby v tomto sále bylo 70 hasičů 
v uniformách z celého plzeňského kraje.  
Bohužel z hostů, kteří byli pozváni, přijel pouze starosta KSH Pk p. 
Černý a já za Okresní sdružení hasičů Rokycany. Pozvání přijala 
i bývalá senátorka Jiřina Riplová za okres Klatovy a Domažlice. 
Sedělo se dlouho. Účšastníci setkání zavzpomínali, zazpívali a 
kolegům ze soudedních okresů Plzeň – jih a Rokycany se nechtělo ani 
rozcházet.  
 
Kolegové starostové, 
     úplně poslední bod mojí zprávy je zaměření činnosti Okresního 
sdružení hasičů v následujícím roce 2013.  
Tak jako v předchozích letech jedním z hlavních úkolů je 
prohlubování spolupráce se sbory,včasné a pružné předávání pokynů a 
informací z vyšších článků řízení a opačně.  
Klást i nadále důraz na spolupráci sORM  a pomoc při práci 
s kolektivy mladých hasičů a získávání dalších.  
Rovněž je důležité působení na veřejnost ve smyslu společenského 
uznání hasičů s důrazem na nezastupitelnu činnost dobrovolných   
Hasičů v obcích. 
     Dále je velice důležité, aby členové výkonného výboru přenášeli 
nové informace na okrsky i jednotlivé sbory aby průběžně fungovala 
návaznostSH ČMS – Okresní sdružení – okrsek – SDH. U této 
příležitosti bych chtěl požádat sbory, které nemají ještě nahlášené 
mailové adresy, aby tak učinily. Jednak je to nejrychlejší způsob 
komunikace se sbory a v neposlední řadě i nejlevnější.  
 Vážení přítomní, 
děkuji Vám všem za celoroční činnost, do dalších let mnoho 
pracovních a osobních úspěchů. 
Rovněž věřím, že spolupráce sborů a sekretariátu bude i nadále na 
dobré úrovni, jako doposud. A úkoly, které nás čekají v příštím roce, 
společně zvládneme. 
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     Závěrem mi dovolte poděkovat obecnímu úřadu Kařez za bezplatné 
propůjčení sálu, obsluze za občerstvení. Všem hostům děkuji za 
návštěvu a přednesené projevy. 
Jelikož se do svátků vánočních už neuvidíme, tak krásné prožití. 
Do nového roku přeji hlavně zdraví a mnoho úspěchů. 
To samé vyřiďte rodinným příslušníkům, ti mají největší zhásluhu na 
tom, že můžete svoji dobrovolnou činnost vykonávat.  
Za rok ať se tu ve zdraví sejdeme zase, a těším se na další spolupráci a 
přeji šťastný návrat do svých domovů. 
Děkuji za pozornost.  
 
                                                                            Miroslav Frost 
                                                                            starosta OSH  
                                                                            Rokycany 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


