
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 19. září 2013 

v kanceláři OSH v Plzni 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Štefl, p. Hanus F., p. Krnáč, Ing. Lüftner  

Nepřítomni: p. Frána P., p. Sak 

 

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

Zápisem z jednání zvolena p. Foldová, ověřovateli zápisu a usnesení p. Frána J. a p. Urbánek  

 

1) kontrola usnesení 

- kontrolou usnesení z 26. 6. 2013 bylo zjištěno, že všechny úkoly byly splněny  

 

2) hospodaření OSH za 1. pololetí 2013 

- přehled po položkách předložen písemně všem přítomným, konstatováno, že 

rozpočet se daří plnit v příjmové i nákladové části 

- po vyúčtování grantů MV ČR na sport dospělých a hru Plamen bude poukázána na  

účet OSH částka cca 30tis. Kč, 

- dotace MŠMT ČR – na provozní náklady a mzdy byla dotace již na účet OSH 

zaslána, po vyúčtování vzdělávání vedoucích MH a volnočasových aktivit OSH i  

SDH bude smluvně zajištěná částka převedena na OSH, následně pak bude 

provedeno vyúčtování na sbory, které vedou podvojné účetnictví a řádně doložily 

vyúčtování MTZ a VA 

- kontrola účelové dotace z KÚ Pk z roku 2012: během příštího týdne doložit 

chybějící podklady včetně fotografií, nejpozději do 27. 9. ( Foldová, Frána J.)  

 

3) hodnocení MČR hry Plamen a dorostu, MČR v požárním sportu dospělých 

- Frána J.: MČR hry Plamen a dorostu proběhlo ve dnech 3. – 7. 7. 2013 v Jablonci 

nad Nisou, organizačně i technicky velmi dobře zajištěno, zástupci ve hře Plamen 

SDH Horní Hradiště, celkově 9., mistry v PÚ CTIF, dorostenky SDH Úněšov, celkové 

4. místo, jednotlivci – R. Malec SDH Křečov 13. místo, P. Sova SDH Nevřeň          

28. místo – celkově hodnoceno jako úspěšné mistrovství a dobrá reprezentace 

Plzeňského kraje a okresu Plzeň – sever v oblasti práce s mladými hasiči 

- Foldová: celé mistrovství dobře připraveno, rozhodčí byli objektivní a spravedliví, 

ubytování na úrovni ( internát, pokoje po 2 – 4 ) slabší stránkou bylo stravování, 

které se další dny zlepšilo, zahajovací závod ZPV se běžel v lyžařském areálu Břízky 

– náročnější trať, celkově hodnotí velmi dobře  

- MČR v požárním sportu se konalo ve dnech 23. – 25. srpna 2013 v Mladé 

Boleslavi, zástupce Pk a našeho okresu SDH Vrtbo-Hubenov celkově skončili na 

12. místě – tým provázela zranění již před konáním MČR, přesto hodnoceno jako 

dobrá reprezentace kraje i okresu, osobně se z členů VV ani rozhodčích nikdo 



nezúčastnil, doporučeno, aby se ORV zabývala možností, aby na MČR mohl 

postoupit automaticky vítěz předešlého MČR plus vítěz krajského kola – uloženo 

vedoucímu ORV p. Hanusovi K. 

 

4) příprava OZ 42. ročníku hry Plamen, informace z ORM 

- Frána J.: ve dnech 13. a 14. 9. proběhl pravidelný aktiv vedoucích mladých hasičů, 

tentokrát v RS v Kožlanech, byly projednány změny a dodatky, které se dotýkají 

věkových hranic MH a dorostu a směrnice činnosti s mladými hasiči, dále bylo 

projednáno OZ 42. ročníku hry Plamen, jehož zahajovací závod proběhne 

v sobotu 12. 10. u HZ v Kožlanech a na trati ZPV v okolí Kožlan, informace o tom, 

že si vedoucí odhlasovali, že každý kolektiv dodá 1 osobu jak na jarní tak podzimní 

kolo hry Plamen, při nedodržení této podmínky nebude družstvu umožněn start, 

dále zazněla silná kritika na neochotu vypomáhat jak při přípravě tak i úklidu při  

okresních akcích, standardně vše připravují a uklízí jedni a ti samí lidé – je to ve 

stylu: on to „někdo“naměří, připraví a zase uklidí a my musíme domů !!! jeví se to 

jako velký PROBLÉM, proto OR mládeže přišla s  tím, že při hře Plamen musí každý 

kolektiv dodat jednu osobu – buď rozhodčího nebo pomocného rozhodčího  

- OZ 42. ročníku hry Plamen předloženo a schváleno, konání 12. 10. v Kožlanech, 

uloženo p. Fránovi, aby jej rozeslal všem kolektivům do 23. 9., startovní listina 

bude zveřejněna na webu OSH, přihlašování přes návštěvní knihu nejpozději do   

6. 10., pozvánka rozhodčím bude neprodleně rozeslána jak elektronicky tak 

poštou 

- slavnostní vyhlášení soutěže O pohár odborné rady mládeže ( POORM ) po 

konzultacích se starostou obce Hromnice proběhne v kulturním zařízení 

v Hromnici v sobotu 9. listopadu, technicky a organizačně vypomůžou SDH 

Hromnice a Žichlice, pozvánku a rozpočet na akci předloží p. Frána do 10. 10.  

Oficiální žádost na obec Hromnice zašle p. Foldová  

- jarní kolo hry Plamen – uvažované místo Zbůch, možnost konání jarního kola 

prověří p. Ekstein a výsledek jednání předloží do 10. 10.  

 

5) rada historie a IV. setkání ZH a funkcionářů 

- pro nepřítomnost náměstka a vedoucího rady historie informovala p. Foldová 

- OR historie se sešla 10. 9. v HZ v Kaznějově, shromažďují se materiály k tvorbě 

almanachu praporů a Zasloužilých hasičů našeho okresu, vyzváni členové VV, 

pokud mají další materiály a fotografie, aby je předali p. Šteflovi nebo p. Randovi, 

na Shromáždění představitelů SDH bude předložena podrobná zpráva  

- IV. setkání ZH a funkcionářů se konalo 20. července za spolupráce okrsku 

Nýřansko a obce Zbůch, hodnoceno jako zdařilé, účast cca 80 lidí, předvedena 

ukázka mladých hasičů SDH Líně, zdravice starostky OSH a starosty Obce Zbůch, 

živá hudba, každý obdržel pamětní buton  

 

 

 



6) organizační záležitosti 

- schválena předložená vyznamenání SDH Tlučná 

- schváleno udělení medaile Za zásluhy pro p. Miroslava Vodáka z SDH Žichlice při 

příležitosti jeho životního výročí  

- upozornění !!! návrhy na krajská nebo republiková vyznamenání, která chtějí 

sbory předávat svým členům při VVH je NUTNÉ doručit na OSH nejpozději        

10. 10. do 15ti hodin !!! ( poslední zasedání VV kraje se koná 13. 11. !!! a pak až 

v únoru 2014 !!! ) 

- po rezignaci náměstka starostky p. Roberta Kučery dočasně pověřuje výkonný 

výbor činnostmi této funkce 1. náměstka p. Milana  Štefla. Na Shromáždění 

představitelů SDH bude řádně ve smyslu čl. 65, odst. 6. písm. b) Stanov SH ČMS 

zvolen nový náměstek. Zatím jediný kandidát na tuto funkci je p. Luděk Ekstein 

z SDH Vejprnice, který kandidaturu přijal. Na SP bude provedena řádná volba, 

navrhujeme aklamací, do funkce předsedy volební komise navržen p. Kamil Hanus  

- 7.  Shromáždění zástupců OSH při KSH Pk se bude konat 8. října 2013 v Nýřanech, 

vzhledem k rezignaci náměstka p. Kučery schvaluje VV tyto zástupce na jednání : 

p. Foldová, p. Štefl, p. Ekstein, Hanus F., Hanus K., Frána J. Náhradníci p. Plaščiak a 

p. Severa.  

- do návrhové komise při jednání Shromáždění zástupců OSH navrhujeme               

p. Hanuse F. a za odstoupivšího člena KORV nominujeme za OSH Plzeň – sever     

p. Hanuse K. – toto usnesení odešle neprodleně p. Foldová na KSH  

- p. Frána informoval o setkání přípravek, které organizovalo KSH Pk o víkendu          

7.a 8. září na plzeňském nám. Republiky, z jeho pohledu nedostatečně připraveno 

po všech stránkách, nízká účast kolektivů přípravek 

- místo a termín jednání Shromáždění představitelů SDH – sobota 16. 11. kulturní 

dům v Dolním Hradišti  

- po telefonické domluvě od p. Hanuse F. zaslat dopis na KSH ohledně včasného 

rozesílání pozvánek na krajské akce !!! ( pozdě odeslaná pozvánka na krajské 

setkání Zasloužilých hasičů – termín jednání 17. 9. pozvánka přišla 12. 9. !!! ) 

- informace o zavírání kláštera v Chotěšově, neděle 29. 9. 2013 v době od 13ti do 

17ti hodin ( v klášteře je instalována expozice hasičů Plzeňska ) 

- informace p. Foldové k programu EVIDENCE SDH – je nutné vždy po třech 

měsících měnit přístupové heslo, tzn. všichni,  kdo mají zřízen přístup do evidence 

pro prohlížení a tisk dat svých sborů si buď sami nebo přes kancelář OSH heslo 

musí změnit, jinak program „nepustí“ dál 

 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor bere na vědomí: 

- splnění usnesení z minulého jednání VV  

- hodnocení MČR hry Plamen a dorostu v Jablonci n. Nisou a MČR v požárním 

sportu v Mladé Boleslavi 

- informace z OR mládeže, přednesené vedoucím rady p. Fránou  



- termín vyhlášení POORM – 9. 11. 2013 v KD v Hromnici 

- hodnocení IV. setkání ZH a funkcionářů, které proběhlo 20. 7. ve Zbůchu a 

informace o přípravě almanachu praporů a ZH okresu Plzeň – sever 

- akci v klášteře Chotěšov – zavírání kláštera 29. 9. v době od 13 do 17ti hodin 

- upozornění na přístupová hesla do programu centrální evidence SDH  

- místo a termín Shromáždění představitelů SDH, KD Dolní Hradiště, 16. 11. 2013  

 

Výkonný výbor pověřuje: 

- p. Milana Štefla dočasnými činnostmi náměstka pro represi a prevenci, a to do 

doby řádného zvolení nového náměstka Shromážděním představitelů SDH  
 

Výkonný výbor doporučuje: 

- Shromáždění představitelů SDH k volbě náměstka starostky OSH p. Luďka 

Eksteina z SDH Vejprnice 

- Shromáždění zástupců OSH p. Kamila Hanuse jako zástupce OSH Plzeň – sever do 

KOR velitelů za odstoupivšího p. Kučeru a p. Františka Hanuse jako člena návrhové 

komise při jednání Shromáždění zástupců OSH v říjnu 2013  
 

Výkonný výbor schvaluje: 

- zapisovatelku jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Fránu J. a p. Urbánka 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Tlučná 

- udělení medaile Za zásluhy p. Miroslavu Vodákovi z SDH Žichlice 

- organizační zabezpečení 42. ročníku hry Plamen zahajovací závod proběhne      

12. 10. 2013  v Kožlanech 

- zástupce na jednání Shromáždění zástupců OSH, které se bude konat 8. 10. 

v Nýřanech : p. Foldová, p. Štefl, p. Ekstein, p. Hanus F., p. Hanus K., p. Frána J.  a 

náhradníky p. Plaščiaka a p. Severu  
 

Výkonný výbor ukládá: 

p. Foldové: 

 zaslat žádost na Obec Hromnice ohledně vyhlášení POORM  –  do 10. 10.   

 doručit na KÚ Plzeňského kraje chybějící nebo neúplné materiály k účelové dotaci 

z roku 2012 – do 27. 9.   

 zaslat usnesení z jednání VV na Krajské sdružení hasičů ohledně zástupců OSH, kteří  

se budou účastnit jednání v Nýřanech a návrh na člena KOR velitelů – do 27. 9.  

 odeslat stížnost na KSH ohledně včasného zasílání pozvánek na krajské akce –           

do 27. 9. 

 

p. Fránovi: 

 všem vedoucím kolektivů MH rozeslat OZ 42. ročníku hry Plamen – do 23. 9.  

 technicky a organizačně předjednat zajištění vyhlášení POORM v Hromnici ve 

spolupráci s p. Plaščiakem a místním SDH, připravit pozvánku na toto vyhlášení –     

do 10. 10.  

 dodat fotografie překážek pro MH, které byly pořízeny z dotace KÚ Pk – do 25. 9.  



 

 

p. Eksteinovi: 

 jednat se zástupci Obce Zbůch o možnosti konání jarního kola hry Plamen v prostotu 

za HZ ve Zbůchu – do 10. 10. 
 

p. Hanusovi K.: 

 připravit dopis na ústřední orgány – radu velitelů a sekci hasičských soutěží – ohledně 

možnosti postupu obhájců titulů na MČR v požárním sportu  –  do 10. 10. 
 

zapsala:  Alena F o l d o v á 

 

ověřovatelé :  

Jaroslav   F r á n a, v.r.                               Luboš   U r b á n e k, v.r. 


