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Zápis ze zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů Středočeského kraje konaného dne 11. 

dubna 2019 v sídle KSH Ohradní 26, Praha 4 – Michle 

 

Přítomni:  

Vedoucí Aktivu ZH – p. Josef Páv 

Starosta KSH – p. Oldřich Lacina 

OSH Benešov – p. Karel Drábek 

OSH Kutná Hora – p. Pavel Rychetský (v zastoupení) 

OSH Mladá Boleslav – pí. Ivanka Aulická 

OSH Nymburk – p. František Hep 

OSH Praha-východ – p. František Pokorný 

OSH Příbram – p. František Polák 

 

Omluveni zástupci okresů: 

Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Praha-západ, Kutná Hora 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení – zasedání bylo zahájeno vedoucím Aktivu ZH p. Pávem ve 13.52 hod., 

který přivítal všechny přítomné. 

 

2. Krajské setkání Zasloužilých hasičů v roce 2019 

V letošním roce se toto setkání bude konat na okrese Praha-východ. Bližší informace podává 

p. František Pokorný. Původní záměr byl uskutečnit setkání v Aeru Vodochody, avšak zde se 

nakonec celková organizace ukázala být poměrně komplikovanou.  Z tohoto důvodu byl po 

projednání s paní starostkou OSH Praha-východ Markétou Hruškovou navržen zámek 

Berchtold v obci Kunice. Tento objekt nabízí příjemné a komorní prostředí pro setkání tohoto 

typu. V případě příznivého počasí přichází v úvahu posezení v zámeckém parku. Pan Pokorný 

chválí velkou vstřícnost paní ředitelky zámku. 

V současné době probíhají jednání týkající se kulturního programu. Je předpoklad, že by 

vlastní akce mohla započít přibližně v 10.00 hod. V rámci akce by se uskutečnila prohlídka 

celého zámku, v jehož interiérech se mj. nachází také muzeum historických předmětů. Na 

prohlídku by odešlo vždy cca 30 až 40 účastníků. P. Pokorný sjednal zapůjčení historického 

vozu Praga z roku 1930, který by mohl být umístěn v zámeckém parku v případě příznivého 

počasí a zde by mohlo proběhnout fotografování. P. Pokorný rozdal všem přítomným 

propagační materiály zámku Berchtold a podal informaci o možnostech prohlídky zámeckého 

parku.  

P. Pokorný se domnívá, že by bylo vhodné, aby si účastníci odnesli nějaký suvenýr na 

památku. Představuje keramický hrnek zámku Berchtold v ceně 125,- Kč, kam by mohlo být 

také po dohodě mohlo být umístěno datum krajského setkání. Je podstatné, aby předem bylo 
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nahlášeno, kolik bude přesně přítomno účastníků s ohledem na přípravu dárku. V úvahu 

přichází také pamětní mince.  

Vysvětlena byla také cesta, jak je možno se k zámku dostat. P. Pokorný také informuje o 

občerstvení. Je předjednáno malé občerstvení pro účastníky po jejich příjezdu dle předchozí 

dohody, vlastní oběd bude připraven v místní restauraci, cena menu činí cca 200,- Kč na 

osobu. P. Pokorný dává ke zvážení, jaké menu by bylo vhodné pro ZH. 

Jedním z dalších diskutovaných návrhů programu je možnost zapůjčení parní stříkačky. 

V souvislosti s fotografováním p. Pokorný dává ke zvážení návrh vytvoření malého 

„památníčku“ pro všechny přítomné. Z tohoto důvodu je nutné zajištění kvalitního fotografa. 

Každý okres by obdržel fotodokumentaci, která by mohla být využita např. do hasičských 

kronik atd.  

Finanční odhad – p. Pokorný uvádí částku 90.000,- Kč, v tuto chvíli bez hudby. Je vhodné 

promyslet možnost malého dárku pro ženy, moderování akce atd. Po dohodě s krajským p. 

starostou budou pozváni hosté z veřejných kruhů.  

V této souvislosti reaguje p. Oldřich Lacina – v rozpočtu na tuto akci je daných 100.000,- Kč. 

Pokud by tato částka měla být navýšena, je nutno projednat s Výkonným výborem KSH.  

P. Hep - se přiklání k názoru, že částka bude překročena, vychází z vlastních zkušeností OSH 

Nymburk při pořádání Krajského setkání ZH. P. Hep hovoří o sponzorském daru, který byl na 

toto setkání věnován, proto bylo možno dodržet rozpočet. P. Pokorný k tomuto dodává, že 

hlavní problém jejich okresu spočívá v tom, že PV nemá okresní město, z něhož by vzešla 

podpora.  

P. Lacina – vyzývá p. Pokorného, aby žádost o navýšení rozpočtu byla přednesena na 

Shromáždění představitelů OSH, kde bude přítomen Výkonný výbor KSH, je nutné doložit 

nutnost, proč je rozpočet navýšen.  

P. Páv - tuto myšlenku podporuje, domnívá se, že jde o určitou formu poděkování 

Zasloužilým hasičům. Dle jeho názoru je velmi důležité dobré občerstvení a kvalitní hudba, 

které jsou zárukou pěkné atmosféry setkání. Je také vhodné prodiskutovat menu, které by bylo 

vhodné pro seniory.  

P. Hep – doplňuje, aby prezence byla uskutečněna ještě před vlastním začátkem akce, 

navrhuje čas od 8.30 do 9.30 hod.  

Pí. Aulická – dotazuje se na možnost tzv. „mokré verze“ – odpovídá p. Pokorný, že setkání 

bude probíhat pod stany, popř. je možnost soustředění v zámeckých sálech.  

P. Páv - se přiklání k času prezence mezi 8.00 a 9.00 hod.  

P. Pokorný - dodává, že je vhodné, aby bylo rovnoměrné rozdělení programu na dopolední a 

odpolední část.  

Ve vzájemné diskuzi je také zmíněno, že je nutno počítat s obědem na významné hosty, kteří 

budou přizvání. Diskutován je opětovně také dárek, pí. Aulická a p. Páv se přiklání 

k možnosti pamětní mince.  

P. Pokorný – zvažoval, zda neudělat přímo hasičskou ukázku, v úvahu by také přicházela 

ukázka Mladých hasičů, diskutuje se také ukázka moderní techniky atd.  

P. Hep – uvádí, že parní stříkačka se nachází v Kouřimi. Přiklání se k názoru, aby byl 

doprovodný program ponechám přímo na organizačním okrese Praha-východ.  
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Další malá diskuze se týká možnosti přizvání slavné osobnosti, která by mohla být na setkání 

ZH přizvána.  

Stravování – vzájemná diskuze se přiklání ke klasické variaci „knedlo – vepřo – zelo“. 

Termín upřesnění počtů  účastníků z důvodu rozpočtu financí – bylo by vhodné, aby byla 

rozeslána tabulka s upřesněním počtů ZH a doprovodu.  

P. Lacina – opět apeluje na to, aby na Shromáždění byla přednesena žádost o navýšení 

finančních prostředků.  

P. Páv - prosí plénum, aby když kdokoliv dostane jakýkoliv nápad a tip, aby informoval p. 

Pokorného.  

P. Lacina - nabízí administrativní pomoc s rozesláním pozvánek a dalším administrativním 

zajištěním.  

3. Výjezdní zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů 

P. Páv – v rámci tohoto bodu se vrací k loňskému setkání ZH Středočeského kraje, které se 

uskutečnilo ve skanzenu Přerov nad Labem. Chválí výborné organizační zajištění a děkuje 

paní starostce OSH Nymburk Blance Buryanové a p. Hepovi. Paní Buryanová také zajistila 

koncert Jožky Šmukaře pro ZH, který se uskutečnil v adventním období. Vlastní výjezdní 

zasedání krajského Aktivu ZH proběhlo ve druhé polovině měsíce září 2018, kdy se členové 

aktivu spolu s p. starostou KSH O. Lacinou vypravili do Olomouce. P. Páv děkuje za 

organizaci a finanční zabezpečení, doufá, že by se mohlo jednat o novou tradici. 

P. Lacina – podporuje tuto myšlenku; domnívá se, že by bylo vhodné navštívit jiný kraj, je 

také možná varianta na 2 dny. Je zde nápad na Mariánské Lázně (Karlovarský kraj, dopravní 

spojení Pendolínem). Dává ke zvážení, zda by členové Aktivu ZH tuto možnost vítali. P. Páv 

doplňuje, že tady by bylo nutné, aby bylo vlastní finanční přispění. P. Lacina apeluje na 

vzájemnou dohodu termínu. Předpokládaný termín – 2. polovina září.  

Usnesení: Aktiv ZH souhlasí hlasy všech přítomných s uskutečněním výjezdního 

zasedání dvoudenního charakteru v druhé polovině září 2019.  

P. Lacina – dotazuje se, zda všichni souhlasí s určitou finanční spoluúčastí.  

Usnesení: Proti finanční spoluúčasti nemají přítomní členové krajského Aktivu ZH 

námitek a s tímto návrhem projevují všichni přítomní jednotný souhlas. 

P. Lacina - navrhuje odjezd v dopoledních hodinách, posléze prohlídka hasičského muzea, 

dále setkání s místními ZH, součástí by bylo zasedání ZH. Po krátké procházce druhý den 

návrat. P. Lacina bude informovat o finančním rozpočtu a vlastních prostředcích.  

4. Informace z Krajského sdružení hasičů 

Slovo je předáno p. starostovi KSH Lacinovi. Informuje o činnosti Krajského sdružení. 

Tradiční akce – krajské kolo Plamene (Mladá Boleslav), krajské kolo v požárním sportu 

(Kutná Hora) – podává informace o organizačním zabezpečení a nových prvcích soutěži 

(„domeček“). Dále proběhne krajské setkání přípravek (Mělník) a dále soutěž TFA, o niž není 

příliš velký zájem, předběžné místo konání Kosmonosy.  

Finanční prostředky – proběhne Shromáždění představitelů OSH v zasedacím sále 

zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje na pozvání p. radního Bezděka. Je podána 

žádost o finanční prostředky ve výši 3.300.000,- Kč. Čeká se na souhlas zastupitelstva kraje, 

většina této částky bude rozdělena na jednotlivá OSH.  
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Na počátku roku 2019 proběhly tyto akce – výjezdní zasedání výkonného výboru KSH 

v Budapešti, dále školení pracovnic okresních kanceláří na okrese Praha-východ, které se 

uskutečnilo v hotelu Legner ve Zvánovicích (školení programu Excel, účetní program 

Pohoda). Dále informuje o 3 zaměstnancích na částečné úvazky – krajský spolkový rada, 

účetní a administrativní pracovnice. Došlo k rozdělení dvou plných pracovních úvazků na 3 

zkrácené pracovní úvazky.  

5. Celostátní setkání Aktivu ZH 

P. Páv – podává informaci o setkání celostátního Aktivu ZH, které proběhlo 1. listopadu 2018 

na okrese Benešov na pozvání paní starostky OSH Benešov Dany Vilímkové. Bylo pojato 

jako vzájemné setkání a předávání zkušeností vedoucích krajských aktivů jednotlivých krajů. 

Chválí si, že se v některých okresech ZH schází a udržují vzájemnou družbu, zmiňuje také 

např. okres Kladno, kde by bylo vhodné po skonu p. Zusky st. zaktivovat tento Aktiv. P. 

Lacina bude na toto téma jednat s p. Zuskou ml., současným starostou OSH Kladno.  

6. Informace od jednotlivých vedoucích okresních Aktivů ZH 

Pí. Aulická, Mladá Boleslav – v tuto chvíli mají 7 ZH, v loňském roce zemřeli dva členové. 

V loňském roce se účastnili krajského setkání ZH, obdrželi pozvání na koncert J. Šmukaře, 

dále proběhlo vánoční setkání s členy VV a organizátory TFA. V tuto dobu nemají žádného 

adepta na ocenění titulem ZH. Vhodným kandidátům chybí patřičná vyznamenání ke splnění 

posloupnosti.  

P. Rychetský, Kutná Hora – omlouvá vedoucího Aktivu, který se nemohl dnešního jednání 

zúčastnit; p. Rychetský je z Okresní odborné rady prevence. V úterý 9. 4.  oznámil p. Veselý, 

že je nemocen, tudíž byl p. Rychetský vyslán v zastoupení. Omlouvá se, že s ohledem na 

rychlé řešení situace nemá připravený žádný referát. V loňském roce jako VV OSH pořádali 

sezení se ZH v Malešově, kde proběhla prohlídka místní tvrze.  

P. Hep, Nymburk – evidují 21 nositelů od počátku udělení titulů, dosud žije 8 mužů a 2 ženy. 

Nejstaršímu ZH je 82 roků. V roce 2018 přibyly 3 nové tituly ZH. Jedná se o bývalé 

funkcionáře sborů, okrsků a OSH. Pro rok 2019 nejsou žádné návrhy připraveny, vypadá to, 

že ještě 3 roky nebude možno požádat o titul ZH. Pravidelné schůze, loni proběhlo 9 setkání. 

Poslední desátá byla se členy VV a dalších aktivních členů funkcionářů. Jejich schůzek se 

účastní i další funkcionáři, kteří jsou zváni. Z deseti ZH je jich stále 8 aktivních (prevence, 

rozhodčí atd.). Účastnili se krajského setkání, navštívili divadlo, fotokniha ZH. V letošním 

roce dostali všichni ZH medaili ke 100 letům založení republiky jako poděkování za jejich 

práci.  

P. Polák, Příbram – od roku 1985 bylo celkem 50 ZH v okrese PB, z toho 21 zemřelo, 

žijících je 28, z toho jedna žena, jeden ZH je jako host v jiném okrese ( Písek). Proběhlo 

krajské setkání, v hasičském muzeu ve Zbirohu, proběhlo také setkání okresní (sokolovna 

Kařez). ZH jsou zvaní na různé akce v rámci okresu a okrsků. Nezapomíná se na ně, když 

mají životní jubilea, v této tradici (blahopřání, dárek) bude pokračováno. Fotokniha je vedena 

od roku 1985 do roku 2015. Mají jednoho čekatele na titul ZH. Co se týče plánu činnosti – na 

roku 2019 je to setkání kraje, okresní setkání ZH je plánováno na 6. září (vojenské muzeum 

Lešany), dále budou zváni na různé akce, okresní a okrskové. Doporučuje na valných 

hromadách, aby sbory nezapomínaly na své členy a navrhovaly pro ně ocenění za jejich práci. 

P. Pokorný, Praha-východ – informuje o skonu jednoho ZH; v současné době 13 mužů a 1 

žena, nejstaršímu členu je 96 let. P. Pokorný apeluje na to, že nemusí být ZH jen funkcionář, 

může být i člen, který léta pracoval ve sboru. Postrádá společenský status ZH (přivítání 

přítomných ZH na různých akcích). Jejich okres prostřednictvím paní starostky zve ZH na 
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okresní akce 2 x ročně (např. Plamen). Je špatně, pokud upadají v zapomnění lidé, kteří 

věnovali svůj život hasičstvu. Povedlo se mu připravit fotografie ZH žijících i zesnulých, po 

vzoru Berouna plánují vytvořit katalogové listy – osobní údaje, charakteristika ZH atd.  

 P. Páv – reaguje na příspěvek p. Pokorného – s ohledem na skutečnost, že jde o 

výběrové vyznamenání, mělo by se jednat o známého člověka.  

 P. Lacina – doplňuje, že se o týden dříve zúčastnil velmi pěkného setkání se ZH 

v okrese Kolín, chválí organizaci a důstojný průběh akce. 

 P. Lacina – každý rok se dotazuje starostů, koho by navrhli na Záslužnou medaili 

KSH Středočeského kraje na krajském setkání ZH. Dotazuje se pléna, zda má být 

v této tradici pokračováno. P. Páv a další přítomní tuto myšlenku plně podporují.  

 

P. Drábek, Benešov – v loňském roce měli 18 členů, dva zemřeli, dva nové získali, avšak 

letos jeden zemřel, současný stav činí 17 členů, z toho 2 ženy. V loňském roce – ZH byli 

zváni na Shromáždění starostů sborů, účast na krajském setkání, v průběhu roku se zúčastnili 

ZH okrskových soutěží – jsou informováni a zváni, vždy v prosinci je setkání ZH s partnery 

se členy VV. Toto setkání proběhlo v počtu 42 účastníků 11. 12. 2018 v Pyšelích. Na 

posledním setkání dostali všichni ZH medaili ke 100. výročí republiky. Devět z nich se 

zúčastnilo pohřbu Ing. Richtera, bývalého starosty SH ČMS. Jednou za rok dělají setkání se 

sousedy mimo kraj. Letos se odehrálo v únoru v Postupicích ve Farské hospodě. Zde místní 

hasiči zajišťují divadlo, pro ZH okresu Benešov a Tábor. Divadelní představení neslo název 

„Hasičský bál“ – inspirováno filmem „Hoří, má panenko“.  

 

6. Závěr jednání 

P. Páv – dotazuje se pléna, zda pro všechny přítomné je vyhovující čas setkání v odpoledních 

hodinách. Protože proti této organizační změně není žádných námitek, děkuje všem za účast a 

v 15.48 končí dnešní jednání.  

 

 

 

Josef Páv, vedoucí krajského Aktivu Zasloužilých hasičů, v. r.  

 

 

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková 

 

 


