
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

dne 24. června 2014 v zasedací místnosti OSH PS, Pobřežní 17 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Sak, p. Urbánek, p. Valenta, Ing. Červenka 

 

Program: 

1) kontrola usnesení 

2) zpráva OR mládeže 

3) zpráva OR velitelů 

4) informace o dotacích MŠMT a MV ČR, dotace Plzeňského kraje 

5) zpráva OR historie 

6) zpráva OR civilní ochrany 

7) zpráva OKRR 

8) informace z KSH PK 

9) plán práce na II. pololetí 2014  

10) organizační záležitosti 

11) usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Dnešní jednání je náhradou za zrušené ze 

dne 19. 6. – omluvilo se 9 členů VV, proto je svoláno dnešní jednání. Zapisovatelem jednání 

navržen a zvolen p. Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a zvoleni p. Štefl a p. Frána. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Usnesení z jednání výkonného výboru 15. 5. 2014 splněno. 

Výzva všem členům VV k určení dalších členů našeho OSH k udělení pamětní medaile – 

doporučení udělení p. Hamatovi, p. Suchému a p. Moravcovi. 

Důrazné upozornění směrem do sborů, aby hlásily úmrtí svých členů včas, aby nedocházelo 

k nepříjemnostem (v dubnu zemřel ZH p. Novák – SDH Stýskaly, na OSH tuto skutečnost 

nikdo neoznámil, v červnu byla připravena gratulace k narozeninám, jen „zázrakem“ nebyla 

bohužel již zemřelému doručena)  

Hodnocení účasti členů VV na okresních akcích – velmi slabá účast 

 

ad 2) zpráva OR mládeže – informace podal vedoucí OR p. Frána 

 hodnocení okresního kola hry Plamen, které se konalo za spolupráce SDH Zbůch je na 

velmi na vysoké úrovni, po organizační a technické stránce jedna z nejlepších 

okresních soutěží za 15 let, domácí sbor zaslouží velké poděkování (zajistí p. Foldová) 

 OR mládeže připravovala krajské kolo hry Plamen, problémy k okresnímu kolu byly 

drobné a jsou řešeny  

 p. Holota a p. Hanus K. – hodnotí okresní kolo i krajské pozitivně, počkáme si na 

hodnocení z KSH PK 



 p. Hanus Fr. – vyslovil velké poděkování všem, kdo připravili krajské kolo hry Plamen 

ve Všerubech, chybičky byly, ale těm se nikdo nevyhne, řešilo se vše tzv. za pochodu, 

podařilo se sehnat sponzora (firma NET4GAS- poukazy na nákup sportovního nářadí a 

oblečení od fi Adidas) a především účast hejtmana PK p. Šlajse s manželkou a jeho 

náměstka p. Grünera. Dále informoval, že byl hejtmanem PK upozorněn na to, aby 

sbory nežádaly odbor kanceláře hejtmana PK o dotační finance – žádosti budou 

předány na odbor krizového řízení p. Řihoškovi a ten bude s krajským starostou          

p. Hanusem posuzovat došlé žádosti o dotace. Je potřeba si důkladně vyhlášené 

dotační programy PK tzv. hlídat, došlé žádosti nebudou schváleny. Na všechna OSH 

byla uvolněna částka z rozpočtu PK 1.5 mil. Kč!!! Hledejme podporu své činnosti ve 

sborech u jiných firem a společností (např. ČEZ, Pivovar apod.) 

 p. Foldová poděkovala OR mládeže i Městu Všeruby za dobře připravenou krajskou 

soutěž Plamen, přečetla hodnocení vedoucích kolektivů, které se soutěže zúčastnili, 

tato hodnocení budou předána KOR mládeže, hodnocení je vesměs kladné, pouze se 

objevila výtka k toaletám a umývárnám. Objevila se rovněž výtka k účasti mladších 

kolektivů – zdržuje to průběh soutěže. Hodnocení krajského kola hry Plamen dodal     

i člen ÚOR mládeže Ing. Hoffmann – všechna hodnocení jsou k nahlédnutí na 

kanceláři OSH. Výsledky byly zaslány následně v úterý vedoucím kolektivů a také na 

všechna OSH, včetně ústředí v Praze. Konečné hodnocení náleží krajské OR mládeže. 

 p. Hanus Fr. – vedoucí kolektivu z SDH Pocínovice p. Ponocný je letitým vedoucím 

mládeže, zažil mnohé krajské i republikové soutěže a při loučení ve Všerubech velmi 

děkoval. Rovněž p. Hanus pro pořádek a správnou informovanost uvádí, že jednáním 

s firmou NET4GAS a p. Grünerem pověřil Ing. Hoffmannna. 

 

ad 3) hodnocení okresní soutěže v požárním sportu – informace podal vedoucí OR p. Hanus  

 soutěž proběhla 1. 6. na stadionu 33. ZŠ ve Skvrňanech, jako tradičně za velmi nízké 

účasti soutěžních družstev mužů i žen. V požárním sportu se zúčastnili muži z SDH 

Žebnice, Nevřeň a Obora (vítěz SDH Žebnice) a za ženy pouze SDH Horní Bělá. 

V soutěži O pohár starostky OSH se v kategorii muži zúčastnili SDH Všeruby a 

Druztová (vítěz SDH Druztová) a za ženy SDH Všeruby, Horní Hradiště a Senec (vítězky 

SDH Všeruby). Poděkování všem rozhodčím a technické četě z SDH ledce, díky za 

dovoz vody SDH Tlučná a za zajištění stravování SDH Všeruby. Bohužel, účast je každý 

rok nižší, soutěž se musí připravit jak pro 15 tak pro 6 družstev, lidí, kteří se zajištěním 

mají cokoliv společného obdivuje a děkuje vůbec za to, že tam byli…. 

 

ad 4) dotace MŠMT ČR, MV ČR a dotace z rozpočtu PK – informace podala p. Foldová 

- dotace MŠMT ČR přerozdělené ústředím pro našeho OSH jsou v letošním roce: 

 vzdělávání vedoucích MH 19.080,-- Kč 

 provozní náklady 39.200,-- Kč z toho na krajskou soutěž 4tis. Kč 

 činnost SDH (volnočasové aktivity a MTZ) 54.100,-- Kč – příjemce dotace má 

povinnost vést podvojné účetnictví!!! 

 mzdy OSH 32.030,-- Kč 

 celkem 144.410,- Kč 



- granty MV ČR 

 požární sport dospělých 9.660,-- Kč 

 okresní kolo hry Plamen 14.790,-- Kč 

 krajské kolo hry Plamen 10.500,-- Kč 

 celkem 34.950,-- Kč 

- účelová dotace PK byla zastupitelstvem PK schválena ve výši 228.500,-- Kč, smlouva 

bude podepsána v průběhu měsíce července, tyto finanční prostředky jsou a budou 

použity na nákup překážek pro požární sport mladých hasičů, doplnění MTZ OSH, na 

zajištění okresní i krajské soutěže hry Plamen a další.  

- veškerá čerpání všech dotací a grantů budou průběžně předkládána na jednání 

výkonného výboru a OKRR 

- informace o uzavření dohody o provedení práce s p. Kolářem k vedení webových 

stránek – 6tis. Kč, schváleno 

 

ad 5) zpráva OR historie – informace podal vedoucí OR p. Štefl 

- vyjádřil obavu z nevydání brožury Zasloužilých hasičů a praporů OSH Plzeň-sever, 

mnohé sbory nejsou schopné a ochotné dodat popis svých praporů podle dodaných 

kritérií, nejsou ani 50% záznamy, apeluje na všechny, aby popis dodali. Je třeba, aby 

v publikaci byly uvedeny všechny prapory a ne jen část, nejspíš se budou muset 

členové rady historie rozjet a vše dopracovat tak, aby bylo možné publikaci vydat 

- V. setkání ZH proběhne 19. 7. za spolupráce SDH Trnová a obce Trnová 

- p. Foldová je v kontaktu se starostou SDH p. Šípkem, je předběžně vše organizačně 

zajištěno, pozvánka bude rozeslána všem ZH s titulem, členům VV a starostům 

okrsků, rovněž bude zveřejněna na webu OSH a zaslána hostům 

- p. Štefl zajistí výrobu pamětních butonů pro účastníky V. setkání ZH 

 

ad 6) zpráva OR civilní ochrany – informace podal vedoucí OR p. Plaščiak 

- proběhlo několik školení se zaměřením na poskytování první pomoci 

- vyslovena žádost, zad by bylo možné pro zdravotníky zakoupit z prostředků OSH tři 

nepromokavé pláště – schváleno, nákup zajistí p. Foldová 

- v průběhu letních prázdnin po domluvě LT Obořice bude vyzkoušena evakuace tábora 

- je rozpracováno týlové zabezpečení při velkých požárech 

- navázána spolupráce s kynology z Horní Břízy, vysloveno poděkování partě 

zdravotníků z SDH Kožlany 

- dotaz p. Hanuse F., podle „čeho“ se odvíjí činnost rady CO, konstatuje, že vedoucí OR 

ústředí jsou vesměs hasiči z povolání 

 

ad 7) zpráva OKRR – v nepřítomnosti předsedy Ing. Červenky informace podala p. Foldová 

- nejprve informovala o hospodaření za uplynulých 5 měsíců roku 2014, celkové 

náklady 364.226,-- Kč a celkové příjmy 580.910,-- Kč, podrobné účetní sestavy jsou 

k nahlédnutí v kanceláři OSH 

- z pověření předsedy OKRR dále informovala, že se rada pravidelně schází, provádí 

kontrolu prvotních účetních dokladů (příjmové a výdajové doklady, došlé a vystavené 



faktury, objednávky apod.) – nebylo shledáno závažných nedostatků, drobné závady 

byly neprodleně odstraněny, žádné stížnosti rada v průběhu uplynulého období 

neřešila, usnesení VV jsou průběžně plněna – pouze je nesplněno usnesení ohledně 

vypracování dopisu OR velitelů k postupujícím vítězům na MČR v PS dospělých 

 

ad 8) informace z KSH PK 

- výkonný výbor KSH PK bude zasedat v pondělí, 30. 6. zde, na OSH Plzeň-sever, většinu 

informací již podal starosta KSH PK p. Hanus, o dalším bude podána informace v září 

2014  

 

ad 9) plán práce VV OSH na 2. pololetí 2014  

- plán práce předložila starostka p. Foldová 

- termíny jednání byly potvrzeny, dotaz ke Sněmu představitelů SDH – místo konání, 

domluva s p. Filou, aby projednal možnost v KD v Žihli (u nádraží) – termín 15. 11. 

- další možností je KD v Hromnici – nabídka od p. Plaščiaka 

- projednány pravidelné body jednání, příprava organizační komise pro přípravu 

Sněmu delegátů v roce 2015 

- plán práce v písemné podobě obdrží všichni členové VV a bude vyvěšen na webu OSH 

do 30. 6. 2014 – zodpovídá p. Foldová 

 

ad 10) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- hodnocení pracovních porad k problematice NOZ, statutu vyznamenání a stejnokrojovému 

předpisu - celková účast 63%, okrsek Dolany a Hromnice 69%, okrsek Všeruby, Dolní Bělá, 

Krsy+Pernarec a část okrsku Ledce – 43%, okrsek Nýřansko, Vochov+M.Touškov, část okrsku 

Ledce – 75% a okrsek Manětín+Bezvěrov, Žihle+Bílov, Kožlany+Chříč, Kralovice, Plasy a 

Dobříč – 59%. Celkově je to málo, ale bohužel…nikoho nemůžeme a nechceme nutit, většině 

pracovní porada osvětlila některé záležitosti, byla pro ně přínosem, jiní to vnímali méně 

pozitivně. Vnitřní předpisy našeho sdružení je třeba respektovat a dodržovat. Do podzimního 

Shromáždění představitelů bude v písemné podobě zpracován stručný materiál k uvedené 

problematice pro funkcionáře sborů. 

- vyznamenání z SDH Brdo-Hrádek medaile ZZ pro p. Pirnera – schváleno, návrh opět vyplněn 

s chybami, napříště bude návrh vrácen k přepracování 

- vyznamenání pro členy SDH Vejprnice – schváleno 

p. Štefl: 

- z pracovních důvodů se rozloučil, přítomné členy pozval na oslavy 120. výročí založení SDH 

na sobotu 13. září 

p. Hanus Fr.: 

- doporučuje zpracovat návrhy na udělení medaile sv. Floriána pro p. Hanuse K. a p. Fránu, 

návrhy zpracuje p. Foldová 

 

 

 



p. Foldová: 

- představila pamětní stuhu k 150. výročí založení českého hasičského sboru, stuhu 

doporučuje udělit nejstaršímu sboru na okrese SDH Manětín, který v sobotu 28. 6. slaví     

145. výročí založení – schváleno, vyzvala členy VV, aby navrhli další SDH, kterým by tato 

stuha měla být udělena 

- čestná stuha OSH – schváleno udělení při oslavách do SDH Kaznějov a SDH Žihle 

p. Hanus Fr.: 

- pozval všechny na sobotní oslavy 145. výročí založení SDH Manětín, konstatoval, že ocenění 

členů SDH Manětín proběhne na výroční valné hromadě s tím, že se rád rozloučí a bude 

z povzdálí sledovat „cvrkot“ 

- dále se vyjádřil ke stejnokrojové ústroji některých našich členů, v mnoha případech je to 

hrůza a hrubé porušení našich předpisů (botasky, zelené ponožky, nevhodná barva košile 

apod.) 

p. Foldová: 

- při pracovních poradách byl kladen důraz na dodržování stejnokrojového předpisu, někteří 

členové vůbec neví, jak mají na vycházkovou uniformu umísťovat domovenku, rukávovou 

nášivku SH ČMS, sboru a další… Levý rukáv – domovenka – umístit 2 cm od švu rukávu, 

nášivka SH ČMS 9 cm od švu rukávu, pravý rukáv nášivka označující příslušnost 

k domovskému sboru 

p. Hanus K.: 

- dotaz na příspěvek pro účastníky MČR 

p. Foldová: 

- ano, určitě bude příspěvek poskytnut, v září výkonný výbor rozhodne 

p. Hanus Fr.: 

- o tomto bude jednat i VV KSH PK, smlouva s PK musí být postavena trochu jinak než s OSH 

p. Frána:  

- dovoz objednaných překážek od J. Bendy domluví s p. Eksteinem 

 

Závěr provedla p. Foldová – upozornila na skutečnost, že kancelář se bude v průběhu 

prázdnin stěhovat, proto bude provoz kanceláře omezen. Prostory nové kanceláře OSH 

budou v Kollárově ulici (pronájem nebytových prostor od D.S.D. Metal plus) Souvislé 

uzavření kanceláře proběhne v posledních dvou týdnech měsíce srpna – dovolená. Všem 

popřála hezké letní dny. 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení z posledního jednání VV 

- zprávu vedoucího OR mládeže, velitelů, historie a civilní ochrany 

- informace o přidělení dotace MŠMT ČR, grantech MV ČR a účelové dotaci PK 

- informace o stavu hospodaření OSH za období leden – květen 2014  

- zprávu OKRR  



- hodnocení pracovních schůzek k problematice NOZ, Stejnokrojovému předpisu a 

Statutu vyznamenání 

- informace o stěhování kanceláře a omezení provozu 

- uzavření kanceláře v období od 18. 8. do 29. 8. 2014 - dovolená 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Štefla a p. Fránu 

- dohodu o provedení práce s p. Pavlem Kolářem na vedení webových stránek OSH 

- nákup tří nepromokavých plášťů pro zdravotníky OR civilní ochrany 

- pozvánku na V. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, 19. 7. v Trnové 

- plán práce VV OSH na 2. pololetí roku 2014  

- vyznamenání dle došlých návrhů SDH Brdo-Hrádek a Vejprnice 

- udělení pamětní stuhy SDH Manětín 

- udělení čestné stuhy SDH Kaznějov a SDH Žihle 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 vypracovat děkovné dopisy za spolupráci a zajištění okresního a krajského kola hry 

Plamen a okresního kola v požárním sportu pro SDH Zbůch, SDH Ledce, SDH Tlučná, 

SDH Všeruby, Obec Zbůch a Město Všeruby – do 15. 7. 2014  

 zaslat pozvánku na V. setkání ZH a funkcionářů všem ZH s titulem, všem členům VV, 

starostům okrsků a hostům – do 4. 7. 2014  

 zajistit objednávku nepromokavých plášťů pro členy OR civilní ochrany u fi 

D.S.D.Metal plus Plzeň – do 31. 8. 2014  

 zpracovat návrhy na udělení medaile sv. Floriána pro p. Hanuse K. a p. Fránu – do     

30. 6. 2014  

p. Šteflovi: 

 zajistit výrobu pamětních butonů pro V. setkání ZH a funkcionářů – do 18. 7. 2014 

p. Filovi: 

 zjistit podmínky pronájmu KD v Žihli za účelem konání Shromáždění představitelů 

SDH v listopadu 2014  - do 11. 9. 2014  

všem členům VV: 

- zúčastnit se V. setkání ZH a funkcionářů v Trnové – 19. 7. 2014  

- výpomoc OR historie při shromažďování podkladů pro vydání publikace praporů OSH 

a Zasloužilých hasičích – úkol trvalý 

 

Z audiozáznamu a zápisu zpracovala:  

Alena Foldová 

 

ověřovatelé:         

Milan Štefl, v.r.        Jaroslav Frána, v.r. 


