
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Rokycany 
 

Zpráva o činnosti OSH Rokycany za období 2010-2014 
 
Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté. 
     Z pověření VV OSH Rokycany mi dovolte, abych přednesl zprávu o činnosti za 
volební období 2010-2014. 
Scházíme se opět po pěti letech na shromáždění delegátů sborů okresu 
Rokycany, abychom zhodnotili svoji činnost v uplynulém volebním období a 
stanovili si úkoly a cíle pro dalších 5 let a zvolili si nového starostu OSH 
Rokycany a členy VV OSH Rokycany.   
 
K 1.1. 2015 má OSH Rokycany registrováno 68 sborů, 2.553 členů a z toho je 
225 mladých hasičů a 425 žen. 
     
 V uplynulých 5 letech se výkonný výbor scházel 1x za dva měsíce, dle plánu 
práce, který je každým rokem zpracováván a řešil úkoly, vyplývající z činnosti 
Okresního sdružení. Účast na jednání byla v průměru 86,6%. Během volebního 
období došlo ve VV OSH k několika změnám. Své funkce předsedkyně OKRR se 
ze zdravotních důvodů vzdala paní Božena Radoňová – SDH Dobřív. Na její 
funkci byl zvolen Ing. Karel Dlouhý – SDH Bušovice. Na vlastní žádost pro 
pracovní zaneprázdněnost ukončil činnost vedoucí odb. rady prevence p. 
Vladimír Vaindl – SDH Mirošov. Místo něho byl zvolen Marek Sýkora – SDH 
Příkosice. Z funkce ved. odb. rady velitelů byl odvolán Jan Dongres – SDH 
Holoubkov pro neplnění svých povinností. Vedením ORV byl dočasně pověřen 
náměstek starosty p. Vladislav strejc z SDH Kornatice, než byl zvolen dosavadní 
vedoucí rady Michal Liška – SDH Mirošov.  
       Výkonný výbor na svých jednáních průběžně schvaloval a vyhodnocoval 
čerpání rozpočtu, schvaloval žádosti sborů o vyznamenání, přijímal zprávy 
jednotlivých odborných rad a vyhodnocoval soutěže. Průběžně plnil zaměření 
činnosti Okresního sdružení Rokycany, které jsme si na uplynulé období 
stanovili. Ne všechny úkoly se podařilo splnit. Některé úkoly jsou dlouhodobé a 
v jejich plnění bude muset pokračovat nově zvolené vedení OSH.  
Ke konci tohoto volebního období výkonný výbor pracoval ve složení: 
Starosta OSH Rokycany              Frost Miroslav 
Náměstek starosty                      Svoboda Miloš 
                                                        Pecháčke Jan 
                                                        Strejc Vladislav 
                                                        Král Ladislav 
Členové výkonného výboru       Drobička Ladislav 



                                                        Auterský  Václav 
                                                        Lauber Michal 
                                                        Pařízek Oldřich 
                                                       Sazima Vladimír, Štědrý Michal,  Ing.Tjutčev Igor 
 
OKRR OSH pracovala ve složení: 
Předseda OKRR                            Ing. Karel Dlouhý 
Členové OKRR                               Frostová Šárka 
                                                         Andělová Ivana 
                                                         Burýšková Jiřina 
                                                         Kalivodová Hana 
Vedoucí odborných rad: 
Vedoucí ORV                                 Liška Michal 
Vedoucí ORM                                Baslová Jarmila 
Vedoucí ORP                                  Sýkora Marek 
Rada pro ochranu obyv.              Strejc Vladislav 
 
Další oblasti činnosti OSH Rokycany: 
V oblasti práce s mládeží došlo ke změně ved. ORM. Po odchodu Františka 
Pravdy nastoupila do této funkce Jarmila Baslová – SDH Volduchy.   
Každoročně je pořádáno podzimní a jarní kolo hry Plamen, soutěž v pexesu a 
člověče nezlob se   a v posledních dvou letech se velmi dobře ujala noční 
soutěž.   V roce 2010 jsme pracovali pouze se 6 kolektivy MH: 
Zbiroh, Volduchy, Strašice, Kříše, Mlečice a Přívětice. Poslední dva jmenované 
kolektivy skončily, protože zde mladí hasiči dosáhli věku 15 let, tudíž už 
nemohou soutěžit ve hře Plamen.  Ke konci  roku 2014 máme registrováno již 
12 kolektivů MH, což je nárůst o 100%,  díky dobré práci vedoucí ORM paní 
Jarmily Baslové a celé rady, která práci vykonává zodpovědně.  
 
Z činnosti ORV: rada se scházela každé 2 měsíce, nebo podle potřeby. V radě 
pracuje 11 členů a je složena ze zástupců JPO II, JPO III a JPO V. Úzce 
spolupracuje s HZS Pk územního odboru Rokycany. Na radu pravidelně dochází 
zástupce HZS Rokycany a podává informace o školení velitelů, strojníků JPO III a 
JPO V., pořádaných HZS Rokycany. Na podzim roku 2014 proběhla anketa 
dobrovolní hasiči roku, kdy 13. listopadu v Brně následovalo vyhlášení výsledků. 
V oblasti jih a západ Čech se na 1. místě umístila jednotka SDH města Zbiroh a 
na 3. místě jednotka SDH  městys Zvíkovec. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
jmenovaným jednotkám za vzornou reprezentaci okresu Rokycany.  
V témže roce proběhly také zkoušky Hasič II. a Hasič III.  



Pro požární sport máme vyškoleno 26 rozhodčích a 3 instruktory požárního 
sportu.  
Soutěže TFA – celostátní kolo bylo uspořádáno ve Frýdku – Místku, kam se 
z Plzeňského kraje dostavili zástupci Domažlického a Rokycanského okresu, za 
Rokycany 2 zástupci z Kornatic.  
Z činnosti ORP: 
ORP se scházela dle stanoveného plánu práce 2x ročně. V loňském roce 
proběhlo ve spolupráci  s HZS Rokycany zkoušky Preventista II a III. Každoročně 
je organizována soutěž PO očima dětí, která probíhá ve 2 fázích – nejprve jsou 
výkresy vyhodnoceny na HZS Rokycany  a následně předány na OSH, kde se 
provádí další vyhodnocení.  V loňském roce se shromáždilo celkem 206 
výtvarných prací (oproti předchozímu roku, kdy jich bylo hodnoceno 110). 
Zúčastnilo se 9 základních škol a 1 mateřská škola. Z každé kategorie dle věku 
dětí byly vybrány 3 nejlepší výkresy, které byly odeslány na KSH Plzeň a 
vyhodnoceny v krajském kole.  
 
Nyní o aktivu ZH: 
V tomto volebním období byl ustaven aktiv ZH okresu Rokycany, který 
v předešlých letech příliš nefungoval. Jednoznačně byl vedoucím aktivu ZH 
zvolen Miloš Svoboda z SDH Zbiroh.  Aktiv se schází 1x ročně a všichni ZH jsou 
zváni na shromáždění představitelů SDH. Zasloužilí hasiči se také schází na 
krajském aktivu, pořádaném KSH Pk. Během tohoto volebního období bylo 
uděleno 5 titulů zasloužilých hasičů.  Bratři Miloš a Ludvík Svobodovi z SDH 
Zbiroh, Bohumil Prokopec z SDH Veselá, Jaroslav Plachý z SDH Trokavec a Kamil 
Brabec z SDH Drahoňův Újezd.  
 
Kolegové hasiči,  
Máme za sebou nelehké volební období jak v hasičské práci, tak i v našich 
pracovních a soukromých životech. Stále jsme naráželi na překážky, vytvořené 
složitou ekonomickou situací. Bohužel potvrdila se neblahá zkušenost, že ne 
všichni politici si plně uvědomují práci dobrovolných hasičů a bezpečnost našich 
občanů. Jen mále z nich pro to něco dělá. Proto jsme  vděčni za to, co jsme 
z grantů a dalších podpor získali.  
Díky našim hostům Ing. Jaroslavu Salivarovi – náměstkovi starosty SH ČMS a 
řediteli HZS Pk plk. Ing.  Františku Pavlasovi a zejména hejtmanovi a 
zastupitelům Plzeňského kraje jsme v roce 2011 získali dar od Pk ve výši 
150.000 Kč. V roce 2012  to byla už účelová dotace Pk z odboru bezpečnosti a 
krizového řízení  ve výši 150.000 Kč, 2013 také 150.000 Kč a 2014 účelová 
dotace Pk ve výši 123.500 Kč.  S těmito dotacemi bylo naloženo účelně a byly 



řádně proúčtovány Plzeňskému kraji. Děkuji našim hostům, že tyto dotace 
zprostředkovali.  
 
V neposlední řadě nesmím opomenout nový občanský zákoník, který vnesl do 
naší činnosti našeho sdružení mnoho změn. Například nové pojmy, nové 
postupy, ale i povinnosti. Hlavně změnu Stanov, které byly nutné upravit.  
 

  MŠMT  MV  Pk  

        

2010  86.440  14.160    

2011  56.790  9.130  150.000-dar 

2012  46.780  10.290  150.000  

2013  83.180  17.704  150.000  

2014  61.090  11.100  123.500  

        

CELKEM   334.280  62.384  150.000 dar 

      423.500 dotace 

 
 
Dámy a pánové, 
na závěr mé zprávy mi dovolte poděkovat všem členům výkonného výboru za 
jejich práci v uplynulém volebním období, našim hostům za návštěvu a 
přednesené projevy, starostovi OÚ Kařez p. Kroftovi za bezplatné propůjčení 
sálu a vám všem za spolupráci s Okresním sdružením hasičů Rokycany. Toto 
poděkování předejte také rodinným příslušníkům, kteří mají největší podíl na 
tom, že můžeme tuto dobrovolnou činnost vykonávat. 
Svoji zprávu končím a děkuji za pozornost. 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 


