
Z á p i s 

z jednání veřejného výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného 

dne 18. června 2019 v hasičské zbrojnici v Kožlanech 

 

Přítomní členové VV: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Hanus K., p. Holeček, p. Severa, p. Sak, p. Tyc, Mgr. Urbánek,       

p. Šilhánková 

Nepřítomní členové VV: p. Holota 

Přítomno hostů: 14 zástupců členů SDH a okrsků v působnosti OSH Plzeň-sever 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Zpráva OR mládeže 

3) Zpráva OR represe 

4) Zpráva OR historie a Aktivu ZH 

5) Zpráva OR ochrany obyvatelstva 

6) Informativní zpráva OKRR 

7) Informace z Krajského sdružení hasičů PK 

8) Účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

9) Plán práce výkonného výboru na 2. pololetí 2019 

10) Informace z činnosti jednotlivých okrsků 

11) Organizační záležitosti 

12) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. V úvodu poděkovala členům SDH Kožlany za 

možnost uskutečnit dnešní jednání v prostorách hasičské zbrojnice v Kožlanech a dále přivítala 

všechny přítomné hosty z řad členů sborů a okrsků našeho OSH, včetně Zasloužilých hasičů         

p. Hezkého, p. Berana, p. Malce, p. Randy, p. Hanuse Fr. a p. Moravce. 

Návrh na zapisovatele: p. Luděk Esktein – přítomnými členy VV schváleno 

Návrh na ověřovatele zápisu: p. Jiří Honzík a p. Josef Fila – přítomnými členy VV schváleno 

 

Ad 1) kontrola usnesení ze dne 14. 5. 2019 – provedla p. Foldová 

Usnesení v bodě ukládá p. Sakovi dořešit dokumenty k likvidaci SDH Blažim, nedodržen termín 

odevzdání, dokumenty byly odevzdány v sobotu 15. 6. A následně odeslány doporučenou poštou 

na SH ČMS Praha v pondělí 17. 6. 

V bodě ukládá všem členům zúčastnit se okresních akcí – někteří členové tento úkol neplní, a to 

především z pracovních nebo osobních důvodů. 

 

Ad 2) zpráva odborné rady mládeže – p. Frána 

Ve dnech 25. a 26. května se za spolupráce SDH Mrtník a okrsku Dolní Bělá konalo závěrečné 

kolo 47. ročníku hry Plamen. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 družstev mladších a 17 družstev 

starších mladých hasičů. Vítězství a postup na krajské kolo se vybojovali v kategorii starších 

chlapci a děvčata z SDH Manětín a v kategorii mladších tým z SDH Horní Hradiště.  

Okresní soutěž byla dobře po organizační i technické stránce připravena, v průběhu obou dnů 

soutěže se nevyskytly zásadní problémy. Stravování a pitný režim bylo zajištěno na dobré úrovni, 



byla možnost se občerstvit z ve stánku SDH Mrtník. Koncem května bylo na Obec Mrtník i 

SDH Mrtník odesláno poděkování za spolupráci při této soutěži – informace od p. Foldové. 

Krajské kolo hry Plamen se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. června na stadionu v Domažlicích. Přes 

drobné organizační a technické nedostatky byla soutěž dobře připravena, stadion poskytl 

odpovídající zázemí pro krajskou soutěž, rozhodčích byl dostatek. Ubytování soutěžících i 

rozhodčích, včetně stravování bylo zajištěno na kvalitní úrovni. 

Účast byla v obou kategoriích kromě okresu PM, a vítězství si vybojovali v kategorii mladších 

v soutěži O pohár vedoucího krajské odborné rady mládeže po čtvrté za sebou děvčata a chlapci 

z SDH Horní Hradiště a v kategorii starších zvítězil kolektiv z SDH Manětín, a to po šesté za 

sebou. Manětínští budou Plzeňský kraj reprezentovat na MČR, které se uskuteční ve dnech 29. 6. 

– 1. 7. 2019 ve Vlašimi na okrese Benešov. 

V sobotu 23. 6. se na stadionu v Plzni Skvrňanech koná krajské kolo dorostu (organizačně a 

technicky zajišťuje OSH Rokycany) – p. Frána vyzval přítomné členy VV k podpoře této soutěže. 

 

Ad 3) zpráva odborné rady represe – v nepřítomnosti vedoucího OR zprávu přednesla                 

p. Foldová 

Informace o okresní soutěži v požárním sportu a soutěži O pohár starostky OSH, velmi slabá 

účast družstev, v požárním sportu pouze 1 družstvo žen a 3 družstva mužů, v poháru 3 družstva 

žen a 3 družstva mužů. 

Vítězství s právem postupu na krajskou soutěž v požárním sportu si vybojovali muži z SDH 

Žebnice a ženy z SDH Úněšov. v běhu na 100 m s překážkami zvítězil Dominik Soukup a Adéla 

Vébrová. V soutěži O pohár starostky OSH si v kategorii mužů vítězství odvezli muži z SDH 

Úněšov a ženy z SDH Zruč. Celkové výsledky obou soutěží budou zveřejněny na webu OSH. 

Pozitivně hodnocena příprava i samotný průběh soutěže, ale vedoucí rady vyslovuje velký postesk 

nad absolutním nezájmem našich členů s čímkoliv pomoci při okresních akcích. Do budoucna se 

obává toho, že pro nezájem při organizování a rozhodování ze strany členů a rozhodčích nebude 

možno takové soutěže konat. Velké poděkování vyslovil všem dříve narozeným, kteří i přes 

úmorné vedro dokázali kvalitně rozhodovat a vydrželi až do konce celé soutěže!!! 

Výzva pro všechny – v sobotu 23. 6. jsme pořadateli krajské soutěže v požárním sportu, soutěž se 

koná na atletickém stadionu ve Skvrňanech – přijďte pomoci s organizací a do technické čety, ať 

ukážeme, že umíme krajskou soutěž zajistit na vysoké úrovni. 

 

Ad 4) zpráva odborné rady historie – p. Kapitán, zpráva Aktivu ZH – p. Randa 

Rada historie se pravidelně schází dle plánu práce, úzce spolupracuje s Aktivem ZH. Členové 

rady se dle svých možností zúčastňují oslav výročí sborů (SDH Senec, Pňovany, Pastuchovice, 

Velečín, Břízsko), oslavy založení sborů se uskuteční dále v Trojanech, Rybnici a také v září oslaví 

vysoké výročí SDH Manětín – 150let! 

Člen rady p. Hezký podal informaci o vydání poštovní známky ke 125. Výročí vyhoření plaského 

konventu. 

Aktiv ZH měl jednání začátkem dubna, nyní se připravuje podzimní již X. setkání Zasloužilých 

hasičů a funkcionářů, které je naplánováno na sobotu 28. září s dojezdem do Újezdu nade Mží, 

kde proběhne prohlídka zemědělského statku a následně bude jednání a posezení pokračovat 

v KD v Kozolupech. Pozvánky zajistí starostka p. Foldová a rovněž osloví starostku Obce 

Kozolupy p. Opltovou a požádá ji o podporu této okresní akce.  

 



Ad 5) zpráva odborné rady ochrany obyvatelstva – v nepřítomnosti vedoucího OR informace 

přednesl člen OR p. Češka 

Rada pracuje dle plánu práce, členové rady se zúčastňují praktických besed s občany nebo jsou 

školiteli předlékařské první pomoci členům jednotek. Zdravotní družstvo zajišťuje asistenci při 

okresních i jiných akcích jak sportovního tak společenského charakteru. 

 

Ad 6) informativní zpráva OKRR – p. Cízl 

Zpráva je součástí dnešního zápisu. 

 

Ad 7) informace z Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje – p. Foldová 

Téměř po roce se p. Foldová zúčastnila jednání VV KSH PK, jednání je stále ve stejném scénáři, 

vedení KSH je pouze starosta a 1 náměstek, na KSH je pouze zastupující vedoucí kontrolní a 

revizní rady. Proběhla výměna dveřních zámků na kanceláři KSH, zamezen přístup dalším 

osobám. Na kanceláři je denně pracovnice p. Varáčková, která zajišťuje veškerou administrativu a 

vedení účetnictví KSH. Na mzdy KSH obdrželo celkem 190tis. Kč. V letošním roce nebudou 

finanční prostředky z olympijského výboru, zatím chybí finance z MŠMT na zajištění sportu. 

Bývalá pracovnice p. Vídršperková, odsouzená za zpronevěru, dle splátkového kalendáře 

pravidelně splácí dluh. Zastupující vedoucí KKRR předložil výpisy z Poštovní spořitelny z let 

2015 a 2016, které údajně docházely na adresu bývalého starosty KSH p. Hanuse Fr. a zároveň i 

na kancelář KSH. K tomuto se vyjádřil p. Hanus Fr., že to je nepravda, poslední výpis kdy byl on 

starostou KSH přišel na jeho adresu v červnu 2015, neměl od té doby přístup nejen k účtu KSH, 

ale ani ke svému a sborovému, byl nucen vše obnovovat. K účtu KSH neměl od června 2015 ani 

podpisové právo, zvažuje podání trestního oznámení na starostu KSH PK a zastupujícího 

předsedu KKRR PK. 

Vedoucí AZH p. Jíra informoval o krajském setkání ZH, které bude 5. září zajišťováno OSH 

Klatovy – pozvánky všem ZH v kraji zašle KSH Pk v průběhu srpna. 

Bylo dořešeno organizační zajištění krajských kol, KK Plamen zajistilo OSH Domažlice, KK 

požární sport zajišťuje OSH Plzeň-sever a KK dorostu zajišťuje OSH Rokycany. 

 

Ad 8) účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje – p. Foldová 

V řádném termínu, do 31. 5. došlo na kancelář OSH celkem 47 žádostí, z toho je 42 žádostí 

z SDH a 5 žádostí z okrsků. 

K rozdělení je k dispozici 320tis. Kč, po propočtech je návrh na maximální výše finančních 

příspěvků takto: 

Kapitola A – materiál pro MH, startovné, altány, dresy, sportovní helmy apod.  – 5tis. Kč 

Kapitola B – propagace, výročí SDH – 3tis. Kč 

Kapitola C – sportovní a společenské akce, služby, vzdělávání – 4tis. Kč 

Přítomnými členy VV tyto maximální výše finančních příspěvků schváleny. 

Uloženo p. Foldové, aby nejpozději do 24. 6. zaslala na e-mailové adresy žadatelů informativní 

dopis o výši příspěvku z rozpočtu PK. 

Návrh na finanční podporu pro reprezentanty našeho OSH, kteří postoupí na MČR – pro 

kolektiv 5tis. Kč, pro jednotlivce 2tis. Kč – bude proplaceno na základě pokladního dokladu, 

faktury buď za ubytování, nebo dopravu. 

 

 

 



Ad 9) plán práce VV na 2. pololetí 2019 

Plán práce obdržel předem každý člen VV, na vyzvání neměl nikdo z přítomných členů VV 

připomínky, dle potřeby se jednotlivé body jednání mohou rozšířit. 

Podzimní shromáždění představitelů SDH se uskuteční buď 16. nebo 23. listopadu – původně 

bylo vybráno místo nového KD v Plasích, ale z důvodu vysokého nájmu se hledá nové. Je 

v jednání KD na Horní Bělé. Konečné místo konání SP bude známo v září 2019. 

Plán práce VV na 2. pololetí 2019 byl přítomnými členy schválen, uloženo p. Foldové, aby jej 

zveřejnila na webu OSH. 

UPOZORNĚNÍ – pokud na valných hromadách sborů nebo okrsků, které se budou konat od 

listopadu 2019 do února 2020, chtějí udělit představitelé sborů svým členům krajská nebo 

republiková vyznamenání, je třeba návrhy podat d 10. září na kancelář OSH Plzeň-sever, později 

dodané návrhy neprojdou řádným schvalovacím řízením – OSH, následně KSH a SH ČMS. 

 

Ad 10) informace z okrsků 

Jednotliví zástupci okrsků Dolany, Hromnice, Všeruby, Úněšov, Manětín a Bezvěrov, Žihle a 

Bílov, Nýřansko, Ledce, Vochov, Kožlany a Chříč, Kralovice, Plasy a Dobříč podali informace o 

činnosti, soutěžích a dalších akcí pořádaných sbory nebo okrskem samotným. 

Ve všech okrscích proběhla první kola v požárním sportu, bohužel se to neodrazilo na účasti 

v okresní soutěži ani v soutěži O pohár starostky OSH. V mnoha sborech chybí mladí lidé, bude 

velký problém při volbách zvolit nové členy do funkcí. Nelze nikoho nutit, ale je třeba hledat 

takové členy, kteří o hasičskou práci mají a nadále budou mít zájem, aby 155ti letá hasičská 

tradice neskončila. 

 

Ad 11) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

➢ Předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Hedčany, která budou udělena v srpnu 

při oslavách 980 let od založení obce – schváleno 

➢ Informovala o dotacích na sport z MŠMT ČR, pro OK Plamen 14.287,-- Kč pro OK 

v požárním sportu 10.870,-- Kč – k těmto dotacím nebí třeba vlastních nákladů 

➢ Dotace z MV ČR na provoz – jednání VV a OR, drobný kancelářský materiál apod. – je 

ve výši 18.554,-- Kč, k této dotaci je třeba 30% vlastních nákladů 

➢ Zatím nejsou podepsány dílčí dohody pro přerozdělení výše uvedených dotací z SH ČMS 

Praha 

➢ Upozornila na to, že z mnoha okrsků není na OSH žádných zápisů – ze 14ti okrsků 

pravidelně posílají zápisy nebo usnesení pouze z 5ti okrsků, je třeba komunikovat, aby se 

předešlo různým dohadům nebo nesrovnalostem, negativním případem je usnesení 

z nejmenovaného okrsku, kde je chybné datum, chybné zápisy a i přes upozornění do 

dnešních dnů není usnesení opraveno!!! A navíc starosta okrsku falšoval podpis starosty 

sboru na úředním dokumentu – toto je nepřípustné a nesmí se to opakovat!!! 

p. Hanus Fr.: 

➢ Pozval všechny přítomné na oslavy 150. výročí založení SDH Manětín, které se uskuteční 

7. Září – pozvánka bude zveřejněna na webu OSH a rozeslána spřáteleným sborům 

 

 

 



U S N E S E N Í: 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z jednání de 14. 5. 2019 

- Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad a výsledky okresních soutěží  

- Informace Aktivu Zasloužilých hasičů 

- Informativní zprávu OKRR (příloha dnešního zápisu) 

- Informace z Krajského sdružení hasičů PK  

- Informace o činnosti z jednotlivých okrsků 

- Upozornění na včasné podávání návrhů na vyznamenání 

- Informace o přidělených částkách z dotace MV a MŠMT ČR 

- Informace o oslavách 150. výročí založení SDH Manětín 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Jiřího Honzíka 

a p. Josefa Filu 

- Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu PK takto: 

• Kapitola A – 5.000,-- Kč 

• Kapitola B – 3.000,-- Kč 

• Kapitola C – 4.000,-- Kč 

- Příspěvek pro reprezentanty OSH PS, kteří se zúčastní MČR v požárním sportu takto: 

• Družstva – 5.000,-- Kč 

• Jednotlivec – 2.000,-- Kč 

• Příspěvek bude poskytnut na dopravu nebo ubytování 

- Plán práce VV na 2. pololetí 2019 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Hedčany 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Rozeslat na e-maily žadatelům o finanční příspěvek z rozpočtu PK rozhodnutí VV o 

maximálních částkách na jednotlivé kapitoly – termín do 24. 6. 2019  

➢ Připravit pozvánku pro X. setkání ZH a funkcionářů a oslovit starostku Obce Kozolupy 

o podporu této akce – termín do 10. 9. 2019  

➢ Zveřejnit na webu OSH plán práce VV na 2. pololetí 2019 – termín do 21. 6. 2019  

 

Všem členům VV: 

➢ Aktivně se účastnit okresních akcí – úkol trvalý 

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena  F o l d o v á 

 

Ověřovatelé: 

 

Jiří  H o n z í k, v.r.        Josef  F i l a, v.r. 


