
Zápis z jednání AZH Plzeňského kraje 

konaného dne 23. 11. 2022 v kanceláři KSH Plzeňského kraje 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil vedoucí AZH Pk Albert Jíra a přivítal všechny přítomné. 

 

Zhodnocení setkání AZH Pk v Kladrubech organizované OSH Tachov 

Albert Jíra 

Setkání předcházelo jednání VV KSH Pk s vedením SH ČMS v čele se starostkou Monikou 

Němečkovou. Předpokládalo se, že se bude řešit zastoupení PK ve VV SH ČMS a ÚKRR. Starostka a 

starostové OSH zhodnotili činnost svých OSH. VV KSH Pk se bude zúčastňovat Bc. Robert Kučera, aby 

byl zajištěn přenos informací z ústředí do KSH a opačně. Časově jednání narušilo harmonogram 

setkání AZH Pk. Velmi dobře bylo setkání zorganizováno ze strany OSH Tachov. Zúčastnilo se 66 ZH a 

18 řidičů a doprovodu. Dále starostka a starostové OSH, vedoucí AZH SH ČMS Josef Netík, starostka 

města Kladruby pí. Floriánová, starostka SH ČMS Monika Němečková, krajský ředitel HZS PK František 

Pavlas a náměstek hejtmana PK Petr Vanka. 

 

 Josef Černý 

• Pracuje se na nové podobě stanov. Vše směřuje k tomu, že sjezd bude až v roce 2026. Po 

první úpravě půjdou stanovy k připomínkování na OSH a KSH 

• Změna statutu vyznamenání bude projednána na ústřední organizační radě. 

• Změna centrální evidence. Zpracovávání návrhů na vyznamenání přímo v evidenci, kde se 

natáhnou údaje o doposud obdržených oceněních a další informace. Ovšem návrhy se musí 

stejně tisknout k projednání a potvrzení. Více se dbá na odůvodnění návrhů. Je třeba si dávat 

pozor na totožnost zdůvodnění od SDH a obce. 

• Odvody členských příspěvků – zvýšení na 50,- Kč za člena. Zvýšení je potřebné a je na každém 

OSH jak to sborům podají a vysvětlí.  

• Společné jednání VV KSH Pk s vedením. Neřešila se absence zástupců Pk v ústředních 

orgánech SH ČMS. 

• V letošním roce nastal problém s financemi způsobený pozdním zasláním dotací z NSA a Pk. 

Obdrželi jsme překlenovací půjčku od SH ČMS ve výši 150 tis., která již byla vrácena. Doplatila 

se půjčka SH ČMS a částečně se splatily půjčky od OSH DO, KT, PJ a PS. Těmto OSH bude 

v příštím roce půjčka plně doplacena. 

• Probíhá kontrola MŠMT na OSH Trutnov. Kontrola bude dále probíhat napříč republikou. 

• Zhodnocení soutěží a akcí. Bez větších připomínek. Připravují se akce na rok 2023. Poprvé 

bude OSH Domažlice organizovat v jednom víkendu KK dorostu a PS, především z důvodu 

stavby překážek a účasti rozhodčích. OSH Domažlice bude organizovat MČR dorostu. 

• Nová směrnice hry Plamen. ZPV již není její součástí. Rozdělením soutěží přibyly v kalendáři 

akcí dva termín na ZPV a běh 60 m překážek. U nás bude KK běhu na 60 m překážek 

v termínu hry Plamen. 

 

František Hanus 

• Do  ÚKRR jsme nikoho nedelegovali a do VV KSH delegátku na sjezdu nezvolili.  Situaci jsme si 

zapříčinili sami. VV SH ČMS by se měl skládat ze zástupců kraje a ne náměstků a lidí z ústředí. 

Na ústředí se ukládají úkoly jak vedení tak VV, což taky není dobře.  



• Odsouhlasení zvýšení příspěvků mělo být projednáno odspodu, tj. od SDH na valných 

hromadách, které budou probíhat i v lednu a následné zvýšení mělo být od roku 2024. 

• Společné jednání vedení SH ČMS a VV KSH nabouralo harmonogram setkání AZH. Nikdo se ZH 

nevěnoval, náměstka hejtmana si nikdo nevšímal. 

 

Albert Jíra 

Setkání krajských vedoucích AZH proběhlo v Hostimi, okr. Znojmo v termínu 11. – 12. 10. 2022. 

Jednání se zúčastnila starostka KSH JM kraje, náměstek hejtmana, starostka obce Hostim. Proběhla 

prohlídka muzea a večer jednání, kterého se zúčastnil také Ing. Jan Aulický, Josef Netík a Tereza 

Vosyková. 

Jednotliví vedoucí krajských AZH předložili zprávy o činnosti. Odbojová činnost – v Přibyslavi bude 

výstava, ale těžko se shání materiály, př. následně ověřuje. Na návrh Josefa Netíka byl všemi 

účastníky zvolen do funkce zástupce vedoucího AZH SH ČMS Antonín Tomeček z Olomouckého kraje. 

Liberecký kraj organizuje jarní setkání a podzimní setkání proběhne ve dnech 10. – 11. 10. 2023 

v Plzeňském kraji. Příjezd se předpokládá kolem oběda. Jako hosté budou pozváni starosta KSH Pk, 

starosta obce či města, kde bude setkání probíhat, hejtman nebo jeho náměstek, vedení SH ČMS. 

Harmonogram – příjezd, ubytování, prohlídka muzea př. zámku apod., jednání. Druhý den po snídani 

objezd. Stravování a ubytování bude hrazeno z ústředí. Předpokládaný počet účastníků je do 25 osob. 

 

Albert Jíra požádal přítomné vedoucí okresních AZH, aby zvážili možnost uspořádání setkání na jejich 

okresech. Důležité je stravování a ubytování v jednom místě. Zvážit možnost požádat HZS Pk o 

poskytnutí autobusu na exkurzi. Bude potřeba sehnat nějaké propagační předměty. Stanovisko o 

případném zájmu o organizování této akce je třeba zaujmout do konce ledna. 

 

Fr. Hanus 

Zúčastnili se s Petrem Ouřadou oslav 50. výročí založení hry Plamen v Přibyslavi. Akce byla velmi 

pěkná a společně měli možnost zavzpomínat. 

 

Albert Jíra 

Činnost jednotlivých aktivu OSH Pk je na dobré úrovni. Organizují se setkání, zájezdy. 

 

Josef Křen  

Setkání v Kladrubech bylo na velmi dobré úrovni a doufá, že se mu OSH PJ organizačně v roce 2023 

přiblíží. 

Na shromáždění v Jarově 5. 11. 2022 bylo projednáno zvýšení příspěvků a většina představitelů návrh 

schválila. Je důležité situaci dobře vysvětlit nižším článkům.  

 

Václav Drha 

Na OSH Klatovy proběhlo schválení navýšení příspěvků také bez problémů, 28 pro, 1 proti a 1 se 

zdržel. Okresní setkání 21. dubna menší účast proti jiným letům. ZH navštívili zámek Kynžvart a 

Boheminium Mariánské lázně.  Setkání v Kladrubech bylo skvěle zorganizované až na nabourání 

harmonogramu jednáním s vedením SH ČMS. Velmi pěkná byla prohlídka kláštera. Připomínka: 

vystupující by se měli představovat, nebo být představování. Ne všichni všechny znají.  

 

Jan Stankov  

Prohlídka byla pouze kostela. Klášter se postupně opravuje a cca za dva roky budou opravy 

kompletně dokončeny. 

 



Petr Ouřada 

Informoval o vyhodnocení akce Hasiči roku, které se zúčastnil se Soptíky a zástupci SDH Čerchov. 

 

 

 

V Plzni dne 23. 11. 2022 

Zapsala: Pavla Varáčková 

 

 

 


