
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Fila, p. Hanus K., p. Krnáč, p. Plaščiak, p. Severa, p. Sak 

Nepřítomni: sl. Stará 
 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava shromáždění představitelů SDH 

3) zpráva ORM – hodnocení uplynulého ročníku O pohár OORM, slavnostní vyhlášení  

4) informace o čerpání účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

5) zpráva OR prevence 

6) zpráva OR ochrany obyvatel 

7) informace z KSH Plzeňského kraje 

8) organizační záležitosti 

Zapisovatel navržen a zvolen p. Luděk Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a zvoleni p. Jiří 

Honzík a p. Luboš Urbánek. 
 

ad 1) kontrola usnesení – p. Foldová 

Usnesení splněno, pouze úkol pro p. Hanuse Kamila – hodnocení soutěže O čestnou standartu 

na příští jednání. p. Hanus není přítomen z důvodu pracovního zaneprázdnění. 

p. Ekstein svolá všechny vedoucí OR k jednání tak, aby se domluvily podmínky hodnocení 

jednotlivých úseků činnosti v okrscích pro příští období – splnit do 2. 12. 2017  
 

ad 2) příprava shromáždění představitelů SDH – p. Foldová 

- datum 25. listopadu 2017 

- čas od 9,30 hodin 

- místo kulturní dům v České Bříze  

- řídícím jednání pověřen Ing. Vlastimil Červenka 

- program jednání  

 kontrola usnesení  

 zpráva o činnosti OSH za rok 2017  

 hospodaření OSH za období leden – říjen 2017  

 zprávy vedoucích jednotlivých OR 

 zpráva OKRR 

 schválení rozpočtu na rok 2018 

 zajištění řádných valných hromad SDH a okrsků 

 ocenění členů, případně sborů 

 organizační záležitosti 

 diskuse 

 usnesení a závěr 



- pozvánky všem představitelům SDH a starostům okrsků budou rozeslány 15dní před 

konáním jednání, tj. do 7. 11. 2017 – zodpovídá p. Foldová 

- pozvánky hostům – SH ČMS Praha, ZH s titulem, zástupci HZS, KSH PK, HVP, a.s., 

Plzeňského kraje, starosta České Břízy – budou rovněž rozeslány do 7. 11. 2017 – 

zodpovídá p. Foldová 

- v průběhu jednání nebude podáván žádný alkoholický nápoj, drobné občerstvení – 

káva, voda a sušenka bude připravena pro každého 

Po jednání SP bude následovat slavnostní vyhlášení výsledků mladých hasičů a dorostu 

za rok 2017.  

p. Frána – na jednání OR mládeže s pořadateli pohárových soutěží bylo rozhodnuto, že 

z časových důvodů a z důvodů silného zaneprázdnění členů OR mládeže nebude slavnostní 

vyhlášení pořádáno samostatně, ale bude součástí shromáždění představitelů SDH.  

Budou pozvány všechny týmy, které obsadily v pohárových soutěžích v obou kategoriích         

1. – 5. místo, rovněž tak přeborníci v běhu na 60m a 100m překážek, včetně účastníků 

světových hasičských her ve Villachu v Rakousku (Soukup, Vébrová). Proběhne krátká 

videoprojekce a následně předání pohárů, medailí a cen. Oproti minulým letům je rozpočet 

ponížen, 25.000,-- Kč. Finančně bude OR mládeže zajišťovat trika vítězným týmům, 

nejrychlejší PÚ, přeborníci v běhu na 60m a 100m překážek, poháry, medaile a ostatní 

materiál a služby (kancelářský materiál, nájemné, strava) 

Členové výkonného výboru s navrženým programem jak SP, tak následném slavnostním 

vyhlášení a rozpočtem vyhlášení souhlasí. 

p. Foldová ve spolupráci s p. Plaščiakem dohodne a zajistí technické zázemí v kulturním 

domě v České Bříze – do příštího jednání VV. 
 

Ad 3) hodnocení uplynulého ročníku O pohár OORM a příprava zahajovacího kola            

46. ročníku hry Plamen 

p. Frána informoval o přípravě zahajovacího kola 46. ročníku hry Plamen 

- sobota 14. 10. 2017, start ZPV 9,30 hodin 

- technické zabezpečení soutěže je připraveno ve spolupráci s SDH Stýskaly, 

organizační příprava je zajištěna členy OR mládeže 

- k dnešnímu dni přihlášeno 65 hlídek 

- hlavní rozhodčí soutěže: Jaroslav Frána, sčítací komise: Jan Suchý 

- velitel soutěže: Ladislav Nový 

- rozhodčí disciplíny ZPV: Václav Opatrný, štafety požárních dvojic – Tomáš Polcar 

- strava pro rozhodčí zajištěna, pitný režim pro soutěžící zajištěn 

- příprava celé soutěže proběhne v pátek, 13. 10. Od 17ti hodin  

Informace o soutěžích POORM: 

- v ročníku 2016/2017 účast na všech 11 soutěžích: 521 družstev, což představuje cca 

2 800 mladých hasičů 

- vítězi v kategorii st. SDH Manětín, v kategorii ml. SDH Horní Hradiště, ostatní 

umístění na webu OSH v sekci rady mládeže, dále soutěže MH 2017 

- nejrychlejší PÚ v obou kategoriích vyhrálo SDH Horní Hradiště 

- 60m ml. chlapci Matěj Kapr SDH Horní Bělá, ml. dívky Nikola Eretová SDH 

Všeruby, st. chlapci Jan Nový SDH Horní Bělá, st. dívky Sára Kaprová SDH Horní 

Bělá 



- návrh odměn v podobě vybraného materiálu jednotlivými kolektivy v obou kategoriích 

jsou v těchto limitech: 1. místo 1.200,-- Kč, 2. místo 1.000,-- Kč, 3 místo 800,-- Kč, 

4. místo 600,-- Kč, 5. místo 400,-- Kč – celkem 8.000,-- Kč – přítomnými členy VV 

schváleno 

- pro ročník 2017/2018 je připraveno opět 11 soutěží, změna: místo Hradišťského 

dvojboje je zařazena soutěž v PÚ v Letkově, celé organizační zabezpečení nového 

ročníku bude předloženo ke schválení VV na příštím jednání 

 

Ad 4) informace o čerpání účelové dotace z Plzeňského kraje – p.Foldová 

- žadatelé z SDH a okrsků finanční prostředky čerpají průběžně, v mnohých případech 

je vše již vyřešeno, podrobný přehled byl předložen v tabulkové formě a bude všem 

členům VV následně zaslán e-mailem 

- upozornění na skutečnost, že pokud nebudou potřebné doklady (faktury, pokladní 

doklady, apod.) do 31. 10. 2017 odevzdány k zaúčtování na kancelář OSH, nebudou 

proplaceny!!! 

 

Ad 5) zpráva OR prevence – v nepřítomnosti vedoucího OR podala informace                

p. Foldová 

- rada měla jednání 5. 10. 

- byl domluven termín a místo pro seminář, který bude společný s radou ochrany 

obyvatel – sobota 9. 12. 2017 v HZ v Ledcích 

- program bude upřesněn ve spolupráci s vedoucími OR 

- možnost získání odbornosti PREVENTISTA III a II 

- pozvánky na seminář budou včas rozeslány a rovněž tak pozvánka bude zveřejněna na 

webu OSH  

 

Ad 6) zpráva OR ochrany obyvatel – v nepřítomnosti vedoucího OR informoval              

p. Holeček 

- na přípravě semináře s OR prevence se budou členové rady OO podílet 

- cvičení na vyhledávání osob bylo přesunuto až na duben 2018, bude připraveno jak 

pro psovody tak pro JPO všech kategorií, je nutná důkladná příprava této celookresní 

akce 

- členové OR OO mají zájem o další školení zdravotníků, vše řešeno ve spolupráci 

s HZS Pk 

  

Ad 7) informace z KSH Pk 

- žádné nové nejsou, zářijové jednání VV KSH bylo z důvodu lázeňské léčby starosty 

KSH Pk přesunuto na 17. 10., rovněž tak jednání shromáždění představitelů OSH je 

přesunuto, předběžně na 15. 11. 2017  

 

 

Ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předložila došlé návrhy na vyznamenání: SDH Žihle, Dolní Hradiště, Brdo – Hrádek, 

Vejprnice a Manětín 



 informovala o doporučení OKRR, aby se sbory a okrsky podílely 1/3 nákladů na 

Záslužné medaili OSH – přítomnými členy VV schváleno 

 tiskopis NÁVRH na udělení Záslužné medaile č. STATUTU obdrží všichni 

představitelé SDH na shromáždění v České Bříze a následně bude vše zveřejněno na 

webu OSH v dokumentech výkonného výboru 

p. Randa: 

 informoval o jednání rady historie a přípravě VIII. setkání ZH a funkcionářů, vše je 

zabezpečeno 

 návrh na rozpočet této celookresní akce: strava cca 2.500,-- Kč, butony 2.000,-- Kč, 

hudba 3.000,-- Kč, květiny a cukrovinky pro pěvecký sbor 500,-- Kč – rozpočet 

přítomnými členy VV schválen ve výši 8.000,-- Kč 

p. Foldová: 

 informace o uzavření kanceláře na dny 12. a 13. října a následně na 27. října 

 informace o udělení titulu ZH p. Moravcovi z SDH Pňovany – 9. listopadu 2017  

 návrh na posunutí termínu příštího VV ze 7. na 14. listopadu – schváleno 

 předložena výzva ke grafickému zhotovení návrhu loga pro Mistrovství ČR hry 

Plamen a dorostu 2018 pro všechny členy našeho OSH – výzva bude zveřejněna na 

webu OSH – zodpovídá p. Foldová 

Ing. Lüftner: 

  JPO Kralovice je přihlášena do VII. ročníku Ankety dobrovolní hasiči, veřejné 

hlasování je do 31. 10. 2017  

 

U S N E S E N Í 

 

Výkonný výbor bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV 12. 9. 2017  

- organizační přípravu SP v České Bříze 

- zprávu vedoucího OR mládeže o uplynulém ročníku pohárových soutěží a přípravě 

zahajovacího 46. ročníku hry Plamen 

- informaci o průběžném čerpání dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

- zprávu OR prevence 

- zprávu OR ochrany obyvatel 

- informaci vedoucího Aktivu ZH o konečné přípravě VIII. setkání ZH a funkcionářů 

- uzavření kanceláře OSH na 12. – 13. 10. (dovolená) a následně 27. 10. 2017 

(shromáždění starostů OSH v Přibyslavi) 

- výzvu pro zhotovení loga MČR hry Plamen a dorostu 2018 v Plzni 

 

Výkonný výbor schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Jiřího 

Honzíka a Mgr. Luboše Urbánka  

- pozvánku na shromáždění představitelů SDH, 25. 11. 2017 od 9,30 hodin včetně 

programu jednání 



- konání slavnostního vyhodnocení výsledků mladých hasičů a dorostu po konání 

shromáždění představitelů SDH, 25. 11. 2017 od 13 hodin v KD Česká Bříza a 

rozpočet na tuto akci do výše 25.000,-- Kč 

- návrh odměn pro kolektivy pohárových soutěží v obou kategoriích na 1. – 5. místě 

takto: 1. místo 1.200,-- Kč, 2. místo 1.000,-- Kč, 3. místo 800,-- Kč,                            

4. místo 600,-- Kč, 5. místo 400,-- Kč – vedoucí kolektivů nahlásí, zda si odměny 

vyberou sami nebo jim bude v uvedených hodnotách odměna zakoupena 

- hlavního rozhodčího zahajovacího závodu 46. ročníku hry Plamen p. Jaroslava Fránu, 

velitele soutěže p. Ladislava Nového (SDH Stýskaly), vedoucího sčítací kpmise p. 

Jana Suchého (SDH Ledce) a rozhodčí disciplín ZPV p. Václava Opatrného (SDH 

Žichlice) a štafety požárních dvojic p. Tomáše Polcara (SDH Horní Bělá) 

- rozpočet na VIII. setkání ZH a funkcionářů, 21. 10. 2017 U Drudíků v Senci do výše 

8.000,-- Kč (strava, butony, hudba, květiny a cukrovinky) 

- předložené návrhy na vyznamenání SDH Žihle, Dolní Hradiště, Brdo – Hrádek, 

Vejprnice a Manětín 

- úhradu 1/3 ceny za udělení Záslužné medaile OSH pro sbory a okrsky, tj.100,-- 

Kč  

- přesunutí termínu konání příštího VV ze 7. na 14. listopadu od 16ti hodin 
 

VV pověřuje: 

- p. Ing. Vlastimila Červenku jako řídícího jednání shromáždění představitelů SDH, 

které se bude konat 25. 11. 2017 v KD v České Bříze 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 připravit v písemné podobě pozvánku na SP v České Bříze jak pro představitele tak 

hosty a odeslat ji do 7. 11. 2017  

 ve spolupráci s p. Plaščiakem domluvit technické podmínky pro konání shromáždění 

představitelů SDH a následném slavnostním vyhodnocení MH a dorostu s termínem 

do 7. 11. 2017  

 zveřejnit výzvu ke zhotovení loga MČR Plamen a dorostu 2018 na webu OSH – 

neprodleně 

p. Fránovi: 

 předložit OZ nového ročníku pohárových soutěží – do 14. 11. 2017  

p. Eksteinovi: 

 svolat schůzku všech vedoucích OR za účelem nového hodnocení činnosti sborů 

v soutěži O čestnou standartu OSH – do 3. 11. 2017  
 

ze zápisu p. Luďka Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

ověřovatelé zápisu: 

Jiří  H o n z í k, v.r.            Mgr. Luboš  U r b á n e k, v.r 

 

  

 

 


