
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném 

12. září 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., p. Hanus F., p. Holota, p. Krnáč, sl. Stará 

 

Před jednáním výkonného výboru starostka p. Foldová popřála p. Červenkovi k jeho 

životnímu výročí. 

Program: 

1) kontrola usnesení 

2) hospodaření OSH za 1. pololetí 2017  

3) zhodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR MH, dorostu a dospělých 

4) zpráva ORM – aktiv vedoucích mládeže, příprava OZ 46. ročníku hry Plamen 

5) příprava VIII. setkání ZH a funkcionářů 

6) organizační záležitosti 

 

Vedení jednání se ujal Ing. Červenka. Navrhl zapisovatele – p. Eksteina a p. Foldovou – 

jednomyslně schváleno a ověřovatele dnešního zápis p. Češku a Ing. Lüftnera – jednomyslně 

schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení – Ing. Červenka 

Všechny úkoly z posledního jednání VV byly splněny. K plánu práce VV na 2. pololetí 2017 

nebylo připomínek – přítomnými členy VV jednomyslně schváleno. p. Fránou a p. Sakem 

zjištěna cena došlapů pro disciplínu výstup na cvičnou věž – 8tis. Kč za jeden došlap, bude 

řešeno v příštím soutěžním období. p. Severa předložil cenovou kalkulaci pro nákup 

hliníkového žebříku pro disciplínu štafeta 4x100m – 9tis. Kč, vzhledem k tomu, že každý 

závodník si žebřík uzpůsobuje dle svého, zatím OSH tento materiál nebude pořizovat. 

 

ad 2) hospodaření OSH PS za 1. pololetí 2017 – Ing. Červenka a p. Foldová 

Všichni členové VV obdrželi přehled hospodaření předem na e-mail, a to za období leden – 

červenec 2017. Bylo konstatováno, že OSH má hospodaření v pořádku a schválený rozpočet 

byl v příjmové oblasti naplněn. Rovněž tak ve výdajové oblasti je rozpočet plněn. Nikdo 

z přítomných členů VV nemá faktické připomínky k předloženému hospodaření. 

 

ad 3) a ad 4) zhodnocení účasti zástupců na MČR a zpráva ORM – p. Frána, p. Foldová,       

p. Sak 

p. Frána: 

 družstvo MH SDH Manětín se umístilo na MČR hry Plamen, konaném ve Zlíně na 

celkovém 3. místě 



 družstvo dorostenců SDH Manětín obsadilo na MČR dorostu ve Zlíně 12. místo – 

družstvo je to mladé a pokud u požárního sportu všichni vydrží, v příštích letech 

určitě kluci dokážou, že mají navíc! Družstvo dorostenek SDH Úněšov se bohužel 

nepovedl ani jeden pokus v požárním útoku, což je odsunulo z průběžně prvního až 

na konečné 5. místo. 

 v jednotlivcích v kategorii nejmladšího dorostu se J. Kupka z SDH Horní Bělá umístil na 

11. místě 

p. Foldová: 

 v požárním sportu se podařilo družstvu mužů z SDH Žebnice na MČR v Praze, které se 

konalo koncem srpna, obhájit loňské druhé místo. Do Plzeňského kraje doputoval již 

16tý titul mistryň ČR v požárním sportu družstvu SDH Chválenice a také profesionální 

hasiči do Plzeňského kraje přivezli skvělé celkové druhé místo! 

p. Sak: 

 informace z mezinárodní soutěže v rakouském Villachu, kde ve dnech 9. – 16. 

července bojovali o co nejlepší výsledky i čeští hasiči 

 za náš okres startovala v ženách Katka Vébrová, která s týmem žen vybojovala 

celkové třetí místo, a finále v běhu na 100m překážek ji uniklo pouze o jedno místo, 

v kategorii mužů reprezentoval náš okres Dominik Soukup z SDH Žebnice, který se stal 

vicemistrem světa v běhu na 100 m překážek s časem 15,63 s 

p. Foldová: 

 všem hasičským sportovcům je třeba vyjádřit velké poděkování za dosažené výsledky 

a také jim vyslovit úctu a díky za celkovou reprezentaci hasičského sportu 

 navrhuje udělit D. Soukupovi a K. Vébrové medaili za sport a výcvik – přítomnými 

členy VV jednomyslně schváleno 

p. Frána: 

 ve dnech 1. – 2. září se v HZ Stýskaly konal podzimní aktiv vedoucích mladých hasičů 

 byla zhodnocena soutěžní sezóna za uplynulý ročník hry Plamen, rovněž tak byly 

zhodnoceny výsledky soutěží O pohár OR mládeže 

 dále bylo projednáno organizační zabezpečení 46. ročníku hry Plamen, jehož 

podzimní část se uskuteční v sobotu 14. října závodem požárnické všestrannosti a 

štafetou požárních dvojic v obci Stýskaly. OZ bude zveřejněno na webu OSH, včetně 

startovní listiny, přihlašování bude přes portál prihlasky.dh.cz, rovněž tak jej 

elektronickou formou obdrží všichni vedoucí mládeže 

 vyzval přítomné, aby se ve svých sborech a okrscích pozeptali na možnost 

spolupořádat jarní kolo 46. ročníku hry Plamen – předběžně termínově 19. a 20. 

května 2018 

 předloženo OZ 46. ročníku hry Plamen ve všech kategoriích, vč. přípravky s drobnými 

úpravami  – jednomyslně schváleno 

 

 

 



ad 5) příprava VIII. setkání ZH a funkcionářů – p. Foldová, p. Randa, p. Kapitán 

p. Foldová: 

 předložila pozvánku na toto setkání, které se uskuteční 21. 10. 2017 od 14ti hodin za 

spolupráce SDH Zruč a SDH Senec v restauraci U Drudíků v Senci 

 program setkání: přivítání, zpráva vedoucího AZH, zpráva starostky, volná zábava při 

živé hudbě, p. Fanta, p. Šafařík a p. Hezký připraví sběratelskou výstavku, v úvodu 

vystoupí pěvecký soubor ze ZŠ v Dýšiné 

 ve středu 13. 9. je domluvena schůzka s vedením restaurace v Senci, kde se domluví 

drobné pohoštění a uspořádání sálu 

 pozvánka všem ZH, starostům okrsků, sborů, členům VV a také hostům bude 

rozeslána do 21. září – zodpovídá p. Foldová 

p. Randa: 

 program VIII. setkání ZH a funkcionářů je připraven 

 kdo bude mít zájem, může si prohlédnout letecké muzeum p. Tarantíka, hromadnou 

návštěvu organizovat nebudeme, vstupné je 100,-- Kč za osobu 

 zhodnotil krajské setkání ZH, které se konalo 7. září. Návštěva vinařských závodů ve 

Starém Plzenci byla velmi pěkná a pak následovalo jednání v obci Sedlec, kde měl 

pěkný projev starosta KSH p. Majer. Velmi pěkná byla rovněž připravená výstava 

techniky. Kaňkou na celém setkání byla skutečnost, že posezení pro nás, tzv. dříve 

narozené bylo venku, a mnohým byla velká zima. Také je škoda, že nebyla pořízena 

žádná fotografie ze setkání. 

 

ad 6) organizační záležitosti 

 

p. Foldová: 

 předložila protokol o kontrole na OSSZ Plzeň – město, která se uskutečnila 6. září 

s výsledkem: NEDOSTATKY NEBYLY ZJIŠTĚNY. V souvislosti s touto kontrolou bylo 

přítomným oznámeno, že v květnu 2019 vznikne pracovnici kanceláře nárok na 

starobní důchod, a již dnes je třeba se tzv. porozhlédnout ve sborech, kdo by měl 

zájem na kanceláři OSH Plzeň – sever od roku 2019 pracovat 

 dále byl projednán Statut pro udělení Záslužné medaile OSH Plzeň – sever, který 

s předstihem obdrželi elektronickou cestou všichni členové VV, Statut byl po krátké 

diskusi jednomyslně schválen 

 Statut bude dopracován o stručný dokument NÁVRH na udělení Záslužné medaile 

(zodpovídá p. Foldová) a všem představitelům SDH a starostům okrsků bude zaslán 

elektronickou poštou, každý jej rovněž obdrží v materiálech podzimního shromáždění 

představitelů SDH 

 podány informace k veřejné sbírce pro POPÁLKY, do které se naše OSH zapojí 

v průběhu příštího roku 

 předložené návrhy na vyznamenání SDH Pláně, Česká Doubravice a Zruč schváleny, 

rovněž tak schváleno ocenění pro p. Suchého 



 upozornění na přesunutí termínu jednání VV KSH z 26. 9. na 17. 10. a rovněž tak na 

přesunutí termínu jednání shromáždění představitelů OSH z 26. 10. na 9. 11. – 

důvodem je lázeňský pobyt starosty KSH 

 

Ing. Červenka: 

 komise pro rozdělení finančních příspěvků z účelové dotace Plzeňského kraje 

přezkoumala všechny došlé žádosti, celkem bylo podáno 31 žádostí ze sborů a 2 

žádosti z okrsků 

 některé žádosti nemají splněnu podmínku vzdělávacího programu SH ČMS na úseku 

mládeže, dotčené sbory budou p. Foldovou neprodleně kontaktovány a mají možnost 

do 30. září předložit příslušný dokument, pokud tak neučiní, bude jim příspěvek 

krácen 

 příspěvek v odd. A navrhuje komise ve výši 8.000,-- Kč, v odd. B 4.000,-- Kč a v odd. 

B 5.000,-- Kč – přítomnými členy VV jednomyslně schváleno 

 krácení příspěvku pro nesplnění jakékoliv podmínky navrhuje komise ve výši 50% - 

přítomnými členy VV jednomyslně schváleno 

 upozornění pro zástupce SDH a okrsku Úněšov p. Saka, aby své žádosti jak sbor, tak 

okrsek, přesně specifikovaly a neprodleně toto oznámily na kancelář OSH 

p. Plaščiak: 

 je zajištěno místo a termín pro konání shromáždění představitelů SDH – kulturní 

dům v České Bříze, sobota 25. 11. 2017  

 28. září proběhne výcvik jednotek na vyhledávání osob pro vybrané okrsky 

 proškolení nových zdravotníků – vzhledem k naplnění kurzů ve školícím zařízení HZS, 

toto bude uskutečněno v příštím roce 

p. Fila: 

 informoval o vážném zdravotním stavu ZH p. Bohumila Franka 

p. Kapitán: 

 zúčastnil se zahájení sezóny v EDPO v Chotěšově, není vše v dobrých vztazích, bude 

nejspíš problém, kam s vystavovaným hasičskými exponáty do budoucna 

 obdržel pozvánku na slavnostní schůzi při příležitosti 105. výročí SDH Líté, které se 

jako zástupce OSH PS zúčastní 

p. Honzík: 

 vznesl dotaz k bodovému hodnocení soutěže O čestnou standartu OSH, ale vzhledem 

k omluvené nepřítomnosti vedoucí OR represe nebyla podána k dotazu žádná zpráva, 

p. Hanusovi K. uloženo, aby nové bodové hodnocení této soutěže předložil na příštím 

jednání VV a následně mohlo být zveřejněno a rozesláno na velitele okrsků 

 

 

 

 



U S N E S E N Í  
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV 27. 6. 2017  

- přehled hospodaření OSH za období leden – červenec 2017  

- informace o úspěších na MČR MH, dorostu ve Zlíně, požárního sportu dospělých 

konaném v Praze, včetně výsledků olympiády v rakouském Villachu 

- informace z aktivu vedoucích mládeže, konaným 1. – 2. 9. v HZ Stýskaly 

- výzvu všem SDH a okrskům k spolupořádání jarního kola 46. ročníku hry Plamen – 

květen 2018 

- stav v organizační přípravě VIII. setkání ZH a funkcionářů, které se uskuteční 21. 10. 

2017 v restauraci U Drudíků v Senci 

- hodnocení krajského setkání ZH, konaném v Sedleci a Starém Plzenci 7. 9. 2017  

- závěry kontroly OSSZ Plzeň – město 

- informace k veřejné sbírce POPÁLKY 

- změny termínů konání krajských jednání – VV KSH 17. 10. 2017 a SP OSH 9. 11. 2017  

- informace z OR ochrany obyvatel a rady historie 

- termín a místo podzimního shromáždění představitelů SDH – 25. 11. 2017,             

KD Česká Bříza 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a p. Foldovou 

- ověřovatele zápisu p. Češku a Ing. Lüftnera 

- plán práce VV na období září – prosinec 2017 

- OZ 46. ročníku hry Plamen – podzimní zahajovací kolo 14. 10. 2017 Stýskaly 

- Statut pro udělování Záslužné medaile OSH Plzeň – sever 

- rozdělení finančních příspěvků z účelové dotace Plzeňského kraje: odd. A materiál a 

vybavení 8.000,-- Kč, odd. B propagace, výročí SDH, historie 4.000,-- Kč, odd. C 

společenské a sportovní akce, vzdělávání 5.000,-- Kč 

- při nesplnění jakékoliv podmínky v žádosti o finanční příspěvek z účelové dotace 

Plzeňského kraje jeho krácení na 50% 

- předložené návrhy na vyznamenání pro SDH Pláně, Česká Doubravice, Zruč a za OSH 

PS pro p. Suchého 

- udělení medaile Za sport a výcvik Dominiku Soukupovi z SDH Žebnice a Kateřině 

Vébrové z SDH Nevřeň 
 

VV ukládá: 

p. Foldové 

 elektronicky kontaktovat ty žadatele o finanční příspěvek, kteří nesplnili podmínku 

v žádosti v odd. IV, odst. 5 (vzdělávací program SH ČMS na úseku mládeže), aby 

příslušný protokol odevzdali na kancelář OSH do 30. 9. 2017  

termín: neprodleně 



 rozeslat pozvánku na VIII. setkání ZH a funkcionářů všem ZH, starostům SDH a okrsků, 

členům VV a hostům buď elektronicky, nebo poštou 

termín: do 21. 9. 2017  

 společně s představiteli SDH Zruč a Senec dojednat organizační a technické 

zabezpečení VIII. setkání ZH a funkcionářů 

termín: 15. 9. 2017  

 zpracovat dokument Návrh na udělení Záslužné medaile OSH Plzeň – sever 

termín: 10. 10. 2017  

p. Hanusovi K. 

 předložit nové bodové hodnocení soutěže O čestnou standartu OSH, kde budou 

zapracované připomínky jednotlivých velitelů okrsků 

termín: 10. 10. 2017  

 

p. Sakovi: 

 projednat v SDH a okrsku Úněšov přesnou specifikaci materiálu a propagace v žádosti 

o finanční příspěvek z účelové dotace PK 

termín: neprodleně 

 

 

zapsala: Alena Foldová 

 

ověřovatelé: 

 

Michal  Č e š k a, v.r.               Ing. František  L ü f t n e r, v.r. 

 

 

 


