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1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

Shromáždění zahájil v 9.15 hodin starosta OSH pan Miroslav Frost, který v úvodu 

přivítal hosty: náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

Ing. Jaroslava Salivara, ředitele HZS ČR Plzeňského kraje plk. Ing. Františka 

Pavlase, velitele stanice Radnice HZS ČR Plzeňského kraje, územní odbor 

Rokycany, ppor. Bc Josefa HUMLA, člena ÚROO SH ČMS p. Vladislava Strejce a 

zástupce odborných rad. V neposlední řadě přivítal na shromáždění zasloužilé 

hasiče. Následně vyzval přítomné k uctění památky zesnulých hasičů minutou ticha.  

 

Poté předal slovo náměstkovi starosty OSH panu Miloši Svobodovi, který byl VV 

OSH pověřen vedením shromáždění. Ten seznámil přítomné s návrhem programu 

shromáždění a vyzval k připomínkám a doplnění. Žádné připomínky nebyly 

vzneseny, proto dal o programu hlasovat.  
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2. VOLBA ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, MANDÁTOVÉ, VOLEBNÍ A 

NÁVRHOVÉ KOMISE 

 

Volbu do pracovních komisí provedl z pověření předsedajícího shromáždění Jan 

Pecháček z SDH Bujesily:  

 

Zapisovatel 

Navržena: Veronika Hodačová/ SDH Zbiroh 
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Ověřovatelé zápisu 

Navrženi: Jiří Reindl/ SDH Dobřív; Petr Šmolík/SDH Nevid 

PRO     46     , PROTI  0  , ZDRŽEL SE  0  

 

Mandátová komise 

Navrženi: Zbyněk Knot/SDH Třebnuška, Lukáš Pěnkava/SDH Kařez, Michal Lauber/ 

SDH Vranovice  

PRO     45     , PROTI  0  , ZDRŽEL SE  1  

 

Návrhová komise 

Navrženi: Ladislav Král/SDH Podmokly; Pavel Trepeš/SDH Bujesily, Petr Marek/SDH 

Mýto 
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Skrutátoři 

Navrženi: Karel Dlouhý/SDH Bušovice, Jiřina Burýšková/SDH Dobřív, Ivana 

Andělová/SDH Zbiroh, Šárka Frostová/SDH Cheznovice 
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3. KONTROLA USNESENÍ   

Kontrolu usnesení provedl náměstek starosty OSH pan Miloš Svoboda.  

»Konstatoval, že usnesení ze Shromáždění představitelů sborů konaného 21. 11. 

2015 v Kařeze bylo ve všech bodech splněno.  

»Konstatoval, že výroční valnou hromadu (VVH) uskutečnilo 67 sborů.   

»Konstatoval, že hlášení odevzdalo všech 67 sborů okresu, i když některé sbory 

musely být urgovány pracovnicí sekretariátu. 

»Konstatoval, že starostové všech sborů uhradili členské příspěvky do 31. 1. 2016, i 

v tomto případě ale byly nutné v několika případech urgence. 

»Konstatoval, že vyřazování členů z evidence v řádném termínu, tedy do konce roku 

2015, bylo až na několik výjimek respektováno. 
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»Konstatoval, že vyplnění tiskopisů pro přeregistraci sborů i samotná přeregistrace, 

proběhla úspěšně (jako jeden z mála okresů měl OSH Rokycany vše v pořádku, 

poděkování všem, zejména pí. Sedláčkové).  V některých případech nechtěla obec 

poskytnout sídlo pro sdružení. 

»Konstatoval, že VVH okrsků uskutečnilo 7 okrsků. 

»Uvedl, že splnění bodu usnesení o zajištění rozhodčích a technické čety pro okresní 

a krajské kolo soutěže bude hodnoceno ve zprávách odborných rad.  

 

4. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 

Za mandátovou komisi ve složení p. Zbyněk Knot, p. Lukáš Pěnkava a p. Michal 

Lauber konstatoval p. Zbyněk Knot, že se shromáždění účastní 46 představitelů 

sborů okresu Rokycany s hlasem rozhodujícím z 67 pozvaných, což představuje 

68,4%.  Shromáždění se dále účastnilo 6 členů VV OSH a 10 hostů.  

 

Vzhledem k uvedenému konstatoval, že je shromáždění představitelů sborů 

usnášení schopné. Potřebné kvórum pro schválení je 24 hlasů.  

 

Zpráva mandátové komise zohledňující uvedenou novou skutečnost je  

přílohou č.1 zápisu. 

 

 

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍHO SDRUŽENÍ 

 

Zprávu přednesl starosta OSH pan Miroslav Frost (dále jen starosta OSH). Zpráva je 

přílohou č. 2 zápisu.  

 

 

6. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ LEDEN – ŘÍJEN 2016 

Zprávu přednesla vedoucí sekretariátu OSH pí. Věra Sedláčková. Zpráva o čerpání 

rozpočtu za období leden – říjen 2016 je přílohou č. 3 zápisu.  

 

K čerpání rozpočtu v roce 2016 nevznesl nikdo žádné dotazy ani připomínky.  

 

7. ZPRÁVA REVIZNÍ RADY 

Zprávu přednesl předseda rady Ing. Karel Dlouhý. Zpráva okresní revizní rady je  

přílohou č. 4 zápisu.    

 

Kromě informací obsažených v přiložené zprávě, podotkl Ing. Dlouhý, že komise 

velmi pečlivě sleduje hospodaření s finančními prostředky z dotací a případné 

nejasnosti řeší s výkonným výborem OSH.  Pro čerpání dotací jsou stanovena velmi 

přísná pravidla a je třeba se tomu věnovat.  
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8. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 

Návrh rozpočtu přednesla vedoucí sekretariátu OSH  pí. Věra Sedláčková. Návrh 

rozpočtu je přílohou č. 5 zápisu.    

 

9. DISKUZE K ROZPOČTU, SCHVÁLENÍ ROZPOČTU 

K diskuzi k rozpočtu se nikdo z přítomných nepřihlásil. Hlasování o rozpočtu provedl 

po výzvě k diskusním příspěvkům náměstek starosty OSH. 
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10. ZPRÁVY Z ODBORNÝCH RAD 

a) Zpráva o činnosti okresní rady mládeže 

Zprávu přednesla vedoucí rady pí. Jarmila Baslová. Zpráva je přílohou č. 6 zápisu. 

 

Kromě informací obsažených v přiložené zprávě, poděkovala vedoucí rady mládeže 

pí. Elišce Liškové z SDH Mirošov, která se zúčastňuje všech akcí pro děti jako 

zdravotník, a p. Radku Frantovi z SDH Kříše, který pořizuje na akcích foto a video 

dokumentaci. 

 

b) Zpráva o činnosti okresní rady represe  

Zprávu přednesl vedoucí v zastoupení za vedoucího rady p. Michala Lišku náměstek 

starosty OSH Miloš Svoboda. Zpráva je přílohou č. 7 zápisu.  

 

Na zprávu o činnosti okresní rady represe navázal náměstek starosty OSH pan Miloš 

Svoboda výzvou k diskuzi a připomínkám k tématu „přerozdělení a přečíslování 

okrsků“ v rámci OSH Rokycany. Připomněl, že návrh na přerozdělení obdrželi 

přítomní v distribuovaných podkladech. K tématu nikdo nevznesl náměty ani 

připomínky, proto vyzval náměstek starosty OSH k hlasování:  
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Návrh byl přijat, proto od 26. 11. 2016 platí nové číslování okrsků. 

 

c) Zpráva o činnosti odborné rady ochrany obyvatelstva 

Zprávu přednesl vedoucí rady p. Vladislav Strejc. Zpráva je přílohou č. 8 zápisu 
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d) Zpráva o činnosti odborné rady prevence (ORP) 

Zpráva odborné rady prevence nebyla na shromáždění prezentována. Starosta OSH 

p. Miroslav Frost informoval, že činnost ORP dlouhodobě pokulhává, vedoucí rady 

prevence nedochází na výkonný výbor. Situace se řeší. Vyzval přítomné, aby 

delegovali vhodného kandidáta na funkci vedoucího rady prevence. 

 

 

11. PŘÍPRAVA ŘÁDNÝCH VALNÝCH HROMAD SBORŮ A OKRSKŮ 

Náměstek starosty OSH pan Miloš Svoboda informoval přítomné, že na základě 

změny Stanov byly stanoveny nové názvy valných hromad. Rozdělují se nyní na 

„řádné, mimořádné a ustavující“. Pro dosavadní „výroční valné hromady“ se bude 

nadále užívat termín označení „řádné valné hromady“ˇ(dále jen ŘVH).  

 

Řádné valné hromady SDH by se měly uskutečnit v období říjen 2016 – leden 2017. 

Pokud chtějí sbory na ŘVH účast zástupce OSH, musí nahlásit včas termín ŘVH. 

Metodické pokyny s doporučených programem ŘVH obdrželi přítomní v podkladech.  

 

Náměstek starosty OSH vyzval přítomné k dodržování závazných termínů. Mimo jiné 

úhrada členských příspěvků do 31. 1. 2017 a hlášení o činnosti do 31. ledna 2017. 

Zároveň připomněl, že změny v členské základně (odhlašování členů) je nutné 

provést do konce roku. Pokud není termín dodržen a členská základna je překlopena 

do nového roku, je nutné odvést členský příspěvek. Odhlášení je nutné provést 

písemně prostřednictvím sekretariátu OSH s uvedením důvodu pro ukončení 

členství. Také připomněl, že je nový tiskopis hlášení o činnosti pro elektronickou 

komunikaci.  

 

 

12. DISKUZE, PŘÍSPĚVKY HOSTŮ 

 

Starosta OSH pan Miroslav Frost připomněl v rámci svého diskusního příspěvku 

přítomným, že každoročně zvou na shromáždění zasloužilé hasiče, na které 

nezapomínají s blahopřáním k významným jubileím. Na shromáždění blahopřál paní 

Anně Pařízkové k narozeninám a předal květinu. 

 

Náměstek starosty OSH pan Miloš Svoboda přivítal na shromáždění šéfredaktora 

Rokycanského deníku pana Václava Havránka, který se dostavil v průběhu diskuze. 

 

Vedoucí rady mládeže pí. Jarmila Baslová zmínila, že v příštím roce končí jarním 

kolem hra Plamen v Břasích. Je nutné vybrat nového pořadatele noční soutěže 

plánované na duben. Vyzvala zájemce o pořádání, aby se nahlásili. Na pořádání 

noční soutěže se nabídli z SDH Dobřív.  
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Stejně tak je nutné vybrat pořadatele „Pexesa“ pro děti. Na akci se sjíždí kolem 140 

dětí, je proto nutné zajistit větší prostor. Předběžně jednáno s SDH Týček, ale pokud 

má někdo zájem, ať se ozve. Pořadatele bude nutné řešit i pro další roky. Vyzvala 

přítomné k zamyšlení, zda by se pořadatelství ujali.  

 

Starosta OSH pan Miroslav Frost navázal na příspěvek vedoucí rady mládeže a 

uvedl, že to samé se týká soutěže v požárním sportu pro dospělé. V roce 2017 

předběžně přislíbil uspořádat okresní kolo soutěže SDH Nevid.  

 

 O slovo se dále přihlásil Jan Pecháček/SDH Bujesily, který poděkoval za činnost 

rozhodčích, kteří fungují na všech typech soutěžích a memoriálech bez ohledu na 

svůj čas. Za uplynulé období bylo proškoleno 8 rozhodčích, kterým končila 

kvalifikace. Připomněl, že je nutné hlídat konec platnosti oprávnění, jinak hrozí 

vyškrtnutí z evidence.  

 

Pan Vild/SDH Holoubkov apeloval na větší účast na soutěžích v požárním sportu. 

Pořadatelské sbory věnují přípravě soutěže nemalé úsilí a stává se, že přijede jen 

pár družstev. Dále polemizoval o povinnosti zveřejňovat výroční finanční zprávy pro 

pobočné spolky. On se domnívá, že tato povinnost pro pobočné spolky (SDH) 

neplatí. Na jeho připomínku reagoval ve své závěrečné řeči Ing. Jaroslav Salivar.  

 

Náměstek starosty OSH pan Miloš Svoboda v souvislosti s diskuzí k soutěžím 

apeloval na dodržování termínů přihlášek zejména u dětských akcí. Seznamy dětí 

přihlášených na soutěž je nutné předem porovnat s evidencí. Dítě, které není řádně 

zaevidováno, nemá při soutěži potřebné pojištění úrazu. Zatím dovolují družstvům, 

která nepodala přihlášky včas, soutěžit (kvůli dětem, které se těší na soutěž), ale 

vyzval zástupce sborů, aby apelovali na vedoucí mládeže. Kromě jiného dochází 

kvůli dodatečně vyplňovaným přihláškám k časovým prodlevám na soutěžích.  

 

 O slovo se dále přihlásil ředitel HZS ČR Plzeňského kraje plk. Ing. František 

Pavlas. Poděkoval za činnost v roce 2016 a zejména za práci s dětmi. Uvedl, že 

v porovnání poměru počtu hasičů vs. počet dětí překonává OSH Rokycany jiné 

okresy v kraji. Výslovně poděkoval p. Vladislavu Strejcovi za práci na poli prevence a 

ochrany obyvatelstva a připojil se k apelu na nalezení společné řeči na poli 

preventivně výchovné činnosti. Konstatoval, že rok 2016 byl z pohledu statistik 

zásahů a požárnosti klidnější. Připomněl, že byl rok 2016 velmi finančně příznivý. 

Samotný okres Rokycany získal velmi vysoké dotace. Začíná nastávat situace, kdy 

budou jednotky skvěle technicky vybaveny, ale budou chybět lidi. Dříve to bylo 

naopak.  
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Dalším příspěvkem do diskuze přispěl velitel stanice Radnice HZS ČR Plzeňského 

kraje, územní odbor Rokycany, ppor. Bc Josef HUML. Ocenil spolupráci 

s jednotkami a obcemi. Připomněl úspěchy na poli nákupu techniky a proškolování. 

Uvedl, že bude do konce příštího roku pořízeno 10 velkokapacitních cisteren a 6 

dopravních vozidel, a to z programu IROP. Další 4 dopravní vozidla by měla být 

nakoupena ze státního rozpočtu.  Celkem by mělo do konce příštího roku přijít na 

okres 20 nových vozidel. Uvedl, že pokud by se chtěly jednotky po získání nového 

vozidla z IROP zbavovat stávající techniky, byl by rád, kdyby vozidla byla nabízena 

v rámci okresu. Zmínil aktuální nabídku na možnost získání vozidla 706 RTHP 

v celkem dobrém technickém stavu bezúplatným převodem. Aktuálně také velká 

nabídka vozidel AVIA. Pokud nebudou vozidla uplatněna v rámci okresu, budou 

nabídnuta dále do kraje. Poděkoval velitelům i obcím, kteří se zhostili dobře úkolů 

v souvislosti s žádostmi o dotace na technické vybavení. V příštím roce by mělo být 

technické zabezpečení jednotek dostatečné. Také ppor. Bc. Huml uvedl, že může 

dojít k situaci, že v době, kdy je dostatek prostředků na technické vybavení, nebude 

dostatek lidí. Zmínil, že je na tom okres v porovnání s ostatními v kraji dobře i 

v proškolování a podotkl, že se bude snažit, aby dotace nezískávaly jednotky, které 

nemají potřebná školení.  

 

O slovo se dále přihlásil p. Václav Trejbal/SDH Kladruby, který položil dotaz, jak je 

to s proškolováním řidičů, kteří mají školení provedené od zaměstnavatele. Platí 

takové proškolení i v rámci JPO? Na dotaz reagoval ppor. Bc. Josef Huml, který 

uvedl, že by měla proškolovat obec, a že na „majáky“ musí být speciální školení. 

Odpověď upřesnil plk. Ing. František Pavlas, který uvedl, že stačí donést potvrzení o 

provedené referenční zkoušce. Samozřejmě vyhovuje také profesní průkaz. Doplnil, 

že je nutné si uvědomit, že pokud je vozidlo použito například k převozu dětí, a řidič 

není strojník ani hasič, musí mít řidič referenční zkoušku. 

 

V posledním příspěvku diskuze informoval Starosta OSH pan Miroslav Frost, za co 

byly utraceny dotace z Plzeňského kraje. Uvedl, že mimo jiné byly pořízeny stany, 

vzduchovky, tunely a tiskárna pro sekretariát. V plánu je nákup hadic a terčů pro děti. 

Z dotací na příští rok bude pořízena ještě jedna sada překážek pro děti.  

 

Nikdo další se o slovo v diskuzi nepřihlásil, proto byla diskuze ukončena. 
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13. NÁVRH USNESENÍ, SCHVÁLENÍ USNESENÍ 

Návrh usnesení shromáždění představitelů sborů konaného 26. 11. 2016 v Kařeze 

přednesl p. Ladislav Král v následujícím znění: 

 

Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany po vyslechnutí zprávy o činnosti 

okresního sdružení, zprávy o čerpání rozpočtu, revizní zprávy, návrhu rozpočtu na 

rok 2017, zpráv odborných rad represe, mládeže a pro ochranu obyvatelstva a 

diskuzi navrhuje následující usnesení: 

I. Bere na vědomí:  

a) Zprávy odborných rad represe, mládeže a rady pro ochranu obyvatelstva 

b) Zpráva mandátové komise 

c) Zprávu starosty OSH o přípravě ŘVH sborů a okrsků na volební období 2015-2020 

d) diskuzní příspěvek Ing. Jaroslava Salivara, náměstka starosty SH ČMS 

e) diskuzní příspěvek plk. Ing. Františka Pavlase – ředitele HZS Pk 

f) diskuzní příspěvek starosty OSH p. Miroslava Frosta 

g) diskuzní příspěvek vedoucí rady mládeže pí. Jarmily Baslové 

h) diskuzní příspěvek p. Jana Pecháčka z SDH Bujesily 

ch) diskuzní příspěvek p. Vilda z SDH Holoubkov 

i) diskuzní příspěvek náměstka starosty OSH p. Miloše Svobody 

j) diskuzní příspěvek ppor. Bc. Josefa Humla 

k) diskuzní příspěvek p. Václava Trejbala z SDH Kladruby 

II. Schvaluje: 

a) Program jednání 

b) Volbu zapisovatele:  Veronika Hodačová/SDH Zbiroh 

c) Ověřovatele zápisu: Jiří Reindl/SDH Dobřív 

   Petr Šmolík/SDH SDH Nevid 

d) Mandátovou komisi:  Zbyněk Knot/SDH Třebnuška 

   Lukáš Pěnkava/SDH Kařez 

   Michal Lauber/SDH Vranovice 

e) Návrhovou komisi:  Ladislav Král/SDH Podmokly 

Pavel Trepeš/ SDH Bujesily 

Petr Marek/SDH Mýto 

f) Skrutátoři   Ing. Karel Dlouhý/SDH Bušovice 

    Šárka Frostová/SDH Cheznovice 

    Jiřina Burýšková/SDH Dobřív 

    Ivana Andělová/SDH Zbiroh 

g) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2016 

h) Zprávu o hospodaření OSH za leden - říjen 2016 

i) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady 

j) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2017 

k) Rozdělení okrsků (dle návrhu) okresu Rokycany 
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III. Ukládá: 

1. Starostům SDH: 

a) Zajistit zdárný průběh ŘVH sborů v termínu do 31. 1. 2017 a termíny ŘH nahlásit 

na kancelář OSH 

b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2016 v termínu do 31. 1. 2017 

c) Do 31. 1. 2017 uhradit odvody členských příspěvků v nezměněné výši 100,- Kč za 

člena a 50,- Kč za mladé hasiče (členové výjezdových jednotek do 31. 12. 2016 – 

pojištění) 

d) Odhlášení členů z evidence SDH je nutné nahlásit na kancelář OSH do konce 

roku 2016 

2. Starostům okrsků: 

a) Zajistit zdárný průběh ŘVH okrsků - termín do 28. 2. 2017 a termín nahlásit na 

kancelář OSH. 

3. Radě represe a radě mládeže 

a) Zajistit na okresní soutěž dospělých, dorostu a mladých hasičů dostatečný počet 

rozhodčích, 

b) Na okresní soutěž zajistit technickou četu 

 

O návrhu usnesení bylo provedeno hlasování s níže uvedeným výsledkem: 

PRO     46    , PROTI  0  , ZDRŽEL SE   0 

 

 

14. ZÁVĚR 

Závěrečného slova se ujal Ing. Jaroslav Salivar, který poskytl mimo jiné ucelený 

přehled o událostech na republikové úrovni. Nejprve připomněl, že jen okres 

Rokycany vyčerpal za velmi krátké období na techniku dotace vyšší něž 100 mil. 

Kč, což považuje za posun správným směrem. Poté zmínil akce, které se 

uskutečnily v uplynulém roce, a to i z toho důvodu, že by považoval za vhodné, 

aby se i někdo z přítomných v příštím roce podobných akcí zúčastnil. Mj. se jednalo 

o: 30. 4. Pouť na sv. Hostím, za účasti několika tisíc hasičů i arcibiskupa; 4. 5. Den 

českého hasičstva na Pražském hradě, za účasti čelních představitelů státu, mši 

v Katedrále sv. Víta celebrovat kardinál Duka, velmi významná akce, které se stojí 

alespoň jednou za život zúčastnit; 14. 6. Poprvé od roku 1929 navštívil premiér a 

ministr vnitra Hasičský dům, významný posun ve vnímání problematiky, řešená 

témata se již začala realizovat – nákupy a rekonstrukce techniky, výstavba zbrojnic 

aj.; 1. – 5. 7. Mistrovství republiky hry Plamen v Českých Budějovicích; 

16. – 17. 6. Rada sdružených sportovních svazů ČR (SHČMS je členem) 

v Přibyslavi. Po radě přijela jednat ministryně školství, jednání o mládeži.; 17. – 20. 8. 

MS v Ostravě, organizace přesunuta z politických důvodů z Jižní Koreje a Turecka, 

zorganizováno ve velmi krátkém čase, obdiv z celého světa. Přestože konání v době 

OH, získalo MS prostor v hlavním vysílacím čase ČT.;19. – 26. 8. Propagační jízda – 
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Jižní Čechy a Jižní Morava, zakončena v Brně, kde se konalo i MR, mj. také za 

účasti premiéra. Akce vzbudila velkou pozornost občanů; říjen – ve Štramberku 2. 

ročník MR v disciplínách TFA, velmi náročné disciplíny; listopad - vyhodnocování 

celorepublikových sportovních akcí – několikahodinové jednání, konstatováno, že je 

činnost hasičů konečně vnímána jako sport, sportovní prostředí. 

 

V návaznosti na změnu ve vnímání hasičského sportu a zmíněné jednání s ministryní 

školství se Ing. Salivar zmínil o dotacích pro mládež, jednalo se o tzv. „osmičky“. 

Připomněl, že vyzýval, aby ti, kdo pracují s mládeží, žádali o dotace, a ten kdo to 

udělal, dobře udělal. Celkem byly přiděleny dotace ve výši 15,5 mil. Kč, což 

představovalo významný podíl z celkového objemu dotací pro mládež pro celou 

republiku. V příštím roce je předpoklad přidělení většího objemu peněz (1 mld. Kč), a 

kritéria budou snížena na 12 dětí, proto je nutné opět o dotace žádat. V rámci okresu 

Rokycany toto funguje dobře. Připomněl, že žadatelem je pobočný spolek, to 

znamená přímou zodpovědnost za vynaložené prostředky, a je nutné počítat 

s kontrolami v horizontu několika let. Předpokládá, že bude požadována výroční 

finanční zpráva (i reakce na dotaz p. Vilda/SDH Holoubkov z diskuze) v podobě 

krátkého hlášení, ale není třeba z toho mít obavy. 

 

Dále náměstek starosty SHČMS stručně zmínil přehled otázek diskutovaných 

s premiérem a dalšími -  problematiku výhod pro zaměstnavatele, zpřesnění činnosti 

členů jednotek ve veřejném zájmu (návrhy změn zákoníku práce, velmi důležité); 

otázky pojištění členů jednotek, otázky týkající se obecně požárního sportu, 

neinvestiční dotaze, náklady na činnost spolku, který se účastní činností IZS apod. 

Nic není možné udělat najednou, ale v oblasti finanční je nastaven velmi služný 

trend, kterého si nelze nevšimnout. 

 

V návaznosti na uvedené zmínil Ing. Salivar nepochopitelnou činnost tříčlenného 

občanského sdružení Komora velitelů jednotek (zakladatelem p. Chlebo). Mimo jiné 

upozornil na různá sdělení, pozvánky rozesílaná tímto OS, na které je vhodné 

nereagovat.  

 

Dále Ing. Salivar připomněl, že kromě jiných velkých akcí je na příští rok do Villachu 

na termín 9. – 16. 7. plánována hasičská olympiáda v CTIF. Akce by se mohla týkat i 

okresu Rokycany. Pokud je dost dětí a dost prostředků na překážky, je možné se 

problematice CTIF věnovat. Aktuálně reprezentaci za ČR představuje cca 13 

družstev, která cestují po světě. Stojí za úvahu se tomu věnovat a využít pro děti tuto 

možnost.    
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Ing. Salivar se ve své závěrečné řeči zmínil i o krajském festivalu soptíků, 

zorganizovaném p. Karlem Ferschmanen. Festival se potýkal s nepřízní počasí, proto 

se ho nemohl zúčastnit štáb České televize.  Přesto byly v České televizi (Déčko) 

prezentovány alespoň fotky z celé akce.  

 

Dalším tématem projevu Ing. Salivara byla problematika rozhodčích. Zmínil, že je 

nutné s rozhodčími systematicky pracovat, a i hledat cesty, jak rozhodčí motivovat. 

Možnosti k tomu podle něj určitě jsou. Jinak může nastat situace, že budeme mít 

desítky tisíc sportovců a žádné rozhodčí. 

 

Ing. Salivar také apeloval na zástupce sborů, aby věnovali větší pozornost 

oceňování členů. Při schvalování nevidí nikoho z okresu Rokycany. Proč sbory pro 

své členy nežádají o ocenění schvalovaná SHČMS? Nevěří, že nikdo z okresu na 

tato vyznamenání neměl nárok.  Zmínil morální povinnost taková ocenění navrhovat. 

Hasiči si to zaslouží.  

 

V závěru Ing. Salivar uvedl, že vyslechl pozorně zprávy všech rad, kromě té jedné 

(prevence), kde doufá v brzké vyřešení personálního obsazení. Poděkoval všem 

radám za jejich činnost a všem poděkoval za práci v letošním roce. Přislíbil, že bude 

děláno vše pro to, aby měli všichni vhodné podmínky pro práci ve sborech, a požádal 

o pokračování v dobré práci. Poděkoval také představitelům OSH Rokycany za jejich 

práci, kterou dělají s láskou.  

 

Náměstek starosty OSH poděkoval v úplném závěru všem za účast a 

disciplinovanost při jednání. Shromáždění představitelů sborů ukončil v 12.15 

hodin.  

 

 

Zapsala: 

Mgr. Veronika Hodačová 

 

 

 

Ověřili:  Jiří Reindl/SDH Dobřív…………………………………………………… 

 

  Petr Šmolík/SDH SDH Nevid……………………………………………. 

 

 

 

 

 



SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

OKRESU ROKYCANY 

konané dne 26. 11. 2016 v Kařeze 

 

 
Stránka 
12 

 

  

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

Příloha č. 1  Zpráva mandátové komise 

Příloha č. 2  Zpráva o činnosti OSH v roce 2016 

příloha č. 3 Zpráva o čerpání rozpočtu v období leden- říjen 2016 

Příloha č. 4  Zpráva okresní kontrolní a revizní rady OSH 

Příloha č. 5  Návrh rozpočtu na rok 2017 

Příloha č. 6  Zpráva okresní rady mládeže  

Příloha č. 7  Zpráva okresní rady represe 

Příloha č. 8  Zpráva rady pro ochranu obyvatelstva 

 

 


