
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

dne 21. května 2013 v HZ v Kaznějově 

 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Omluveni : p. Hanus F., p. Hanus K., p. Urbánek, p. Frána J., p. Krnáč  

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Alena Foldová, nebyl pořízen zvukový záznam 

 

1) Kontrola usnesení: 

- všechny úkoly z jednání VV 18. 4. 2013 splněny 

 

2) hodnocení Memoriálu Vendulky Fránové  

- pro omluvenou nepřítomnost vedoucího ORM podala informace p. Foldová, 

soutěž zajištěna na velmi dobré úrovni ve spolupráci s HZS Pk – stanice Košutka, 

dobrá účast soutěžících, dostatek rozhodčích i technické čety. V  kategorii 

dorostenek zůstalo vítězství na našem okrese – jednotlivkyně Věra Šuchmanová a 

družstvo dorostenek z SDH Úněšov. Výsledky jsou zveřejněny na www.oshps.cz. 

Všichni dorostenci z okresu PS, kteří se zúčastnili MVF postupují do krajského kolo 

dorostu buď jako družstva nebo jako jednotlivci – krajské kolo se koná 15. 6. 2013 

v Tachově 

 

3) Literární a výtvarná soutěž PO očima dětí  

- vedoucí OR prevence p. Severa informoval, že okresní vyhodnocení proběhlo na 

OSH 25. 4., vítězné práce byly odeslány na kraj – zde jsme zaznamenali osm 

umístění s postupem do republikového kola  

- okresní vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 6. 6. 2013 od 17ti hodin na CPS 

Košutka, poděkování školám a sborům včetně pozvánek na vyhodnocení rozeslala 

p. Foldová dnes, tj. 21. 5. – výsledky jsou na www.oshps.cz v sekci rady prevence 

- při vyhodnocení bude připravena malá výstavka prací a dětem budou předány 

drobné dárky s diplomem 

- navrhovaný rozpočet pro vyhodnocení 3 tis. Kč přítomnými schválen 

 

4) Závěrečné kolo hry Plamen – 25. a 26. 5. 2013 v Dolním Hradišti 

- pro omluvenou nepřítomnost vedoucího OR mládeže informace podala                 

p. Foldová: organizačně i technicky je soutěž zajištěna ve spolupráci s  SDH Dolní 

Hradiště, v pátek budou členy OR mládeže vyměřeny dráhy pro disciplíny, 

stravování je zajištěno v rozsahu – sobota teplý oběd, během dne pitný režim a 

stánkový prodej v hasičském areálu SDH Dolní Hradiště, ve středu 22. 5. proběhne 

na OSH hodnocení kronik 

 

http://www.oshps.cz/
http://www.oshps.cz/


5) Okresní soutěž v požárním sportu  

- pro omluvenou nepřítomnost vedoucího OR velitelů informace podala p. Foldová: 

organizační zabezpečení pro soutěže v požárním sportu a o pohár starostky OSH 

jsou již vyvěšena na webových stránkách OSH  

-  přihlášky a rozlosování přihlášených družstev do středy 12. 6. 2013 do 15ti hodin  

-  stadion na 33. ZŠ v Plzni Skvrňanech je zajištěn, překážky domluveny s  HZS Pk 

- poháry, medaile a diplomy zajistí p. Foldová, doporučení účast členů VV 

 

6) Informace ze Sněmu starostů v Přibyslavi, dotace MŠMT a MV ČR 

- Sněmu starostů se 20. 4. 2013 zúčastnila p. Foldová, sněm byl standardně 

zabezpečen, projednávané body a usnesení je zveřejněno na www.dh.cz, byla 

schválena Výroční zpráva za rok 2012, schválen nový Stejnokrojový předpis, 

k dopracování se vrátil Statut čestných titulů a vyznamenání – do 30. 6. lze 

podávat připomínky, byla podána informace o výsledcích hospodaření HVP, a.s. a 

v průběhu jednání byl předán Záslužný řád českého hasičstva p. Šimákovi z SDH 

Vápno – Pardubický kraj. Vystoupila předsedkyně Ligy proti rakovině              

MUDr. Fridrichová – Květinový den, dále místopředsedkyně Sdružení pro obnovu 

a zachování historických hasičských tradic – Litoměřice 2013 a další hosté. 

- dotace z MŠMT ČR pro naše OSH přiděleny dílčí dohodou ve výši 183.660,-- Kč – 

s podmínkou, že příjemce dotace na všech úrovních vede podvojné účetnictví  

- granty MV ČR pro pořádní soutěží v požárním sportu a hry Plamen a dorostu 

přiděleny dílčí dohodou našemu OSH ve výši 29.590,-- Kč 

- dotace i granty podléhají řádnému vyúčtování v daných termínech a podmínkou 

je spoluúčast min. 30% vlastních nákladů 

 

7) Organizační záležitosti 

- k 1. 6.  bude uzavřena aktualizovaná smlouva pro pojištění odpovědnosti 

vedoucích mladých hasičů za podmínky, že za hlavního vedoucího kolektivu, 

uvedeného v registračním listě pojistné uhradí OSH, ostatní pojistné bude zpětně 

vybráno z jednotlivých sborů za nahlášení vedoucí a instruktory  

- p. Ekstein informoval o zajištění IV. setkání ZH a funkcionářů našeho okresu 

s termínem konání 20. 7. v Úhercích : předběžně domluveno se starostou OÚ 

Úherce p. Blažkem a starostkou okrsku Nýřansko p. Vágnerovou, program zajistí 

okrsek Nýřansko ( ukázky historické i současné techniky, vystoupení malých 

hasičů z Blatnice, hudba, pohoštění ), OSH zajistí pamětní listy a button, 

navrhujeme začátek setkání na 14 hodinu, v případě nepříznivého počasí lze akci 

pořádat v kulturním domě  

- předloženy návrhy na vyznamenání – SDH Brdo – Hrádek, SDH Chrást a SDH 

Kralovice – vše schváleno 

- po domluvě změněn termín jednání příštího VV ze čtvrtka 27. 6. na středu 26. 6. 

s místem konání KD Hromnice od 19ti hodin, s přizváním starostů okrsků 

http://www.dh.cz/


- p. Štefl informoval o V. propagační jízdě SH ČMS, která 1. 6. pojede naším 

okresem ( Kaznějov, Kožlany, Kralovice a Vysoká Libyně ), v pátek 31. 5. bude jízda 

projíždět v odpoledních hodinách Plzní - itinerář jízdy je vyvěšen jak na ústředních 

tak na našich webových stránkách 

 

U S N E S E N Í  
VV bere na vědomí : 

- informace z OR mládeže, prevence a velitelů 

- informace ze Sněmu starostů v Přibyslavi 

- informace o přidělených dotacích a grantech z MŠMT a MV ČR 

 

VV schvaluje : 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu a usnesení        

p. Severu a p. Eksteina 

- rozpočet pro vyhodnocení okresního kolo soutěže PO očima dětí ve výši 3 tis. Kč 

- vyznamenání pro SDH Brdo-Hrádek, Chrást a Kralovice 

- změnu termínu jednání VV na středu 26. 6. 2013 od 19ti hodin společné se 

starosty okrsků 

- výrobu pamětních listů a buttonů pro IV. setkání ZH a zasloužilých funkcionářů 

OSH Plzeň – sever 

 

VV ukládá : 

- p. Foldové: 

zajistit poháry, medaile a diplomy pro okresní kolo v požárním sportu – do 12. 6. 

rozeslat pozvánku na jednání VV společné se starosty okrsků – do 15. 6. 

jednat se starostkou okrsku Nýřansko a starostou OÚ Úherce ohledně 

technického a materiálního zabezpečení IV. setkání ZH 

aktualizovat smlouvu na pojištění odpovědnosti vedoucích MH – do 31. 5. 

- p. Eksteinovi a p. Kučerovi připravit pozvánku s programem pro IV. setkání ZH a 

zasloužilých funkcionářů OSH – do 26. 6. 

- všem členům VV v rámci svých možností účast na okresních a krajských akcích        

( okres a kraj soutěží  Plamen a dorost, okres a kraj soutěží požární sport, 

propagační jízda SH ČMS ) 

 

 

zapsala : Alena Foldová 

 

ověřovatelé : Petr Severa, v.r.  

 

  Luděk Ekstein, v.r.  


