
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, společné se starosty okrsků, 

konaném dne 26. června 2013 v KD v Hromnici 

 

Přítomni : dle prezenčních listin 

Omluvení členové VV : p. Štefl, p. Kučera, p. Hanus F., p. Hanus K., p. Sak 

Nepřítomní členové VV : p. Frána P. 

 

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

V úvodu přivítáni všichni hosté a vyjádřeno poděkování starostovi okrsku Hromnice               

p. Plaščiakovi za bezchybné zajištění jednacího sálu a drobného pohoštění. 

Zápis provede p. Ekstein, ověřovateli zápisu schváleni Ing. Lüftner a p. Honzík 

 

1) Kontrola usnesení  

- všechny body usnesení z 21. 5. splněny, pouze změna místa konání IV. setkání ZH 

a funkcionářů : místo obce Úherce, bude obec Zbůch 

 

2) Zprávy vedoucích odborných rad 

- MLÁDEŽ : informace podal p. Frána J., v působnosti OSH PS je proškoleno 150 

vedoucích MH, soutěž O pohár ORM má za sebou již devět soutěží, poslední 

proběhne v září ve Všerubech, výsledky jsou k nahlédnutí na webových stránkách 

v Radě mládeže 

- Memoriál V. Fránové proběhl na velmi dobré úrovni 

- hodnocení okresního kola hry Plamen, které se konalo v Dolním Hradišti ve dnech 

25. a 26. 5. hodnoceno jako dobré, velmi nepříznivé počasí především druhý den, 

poděkování místnímu SDH za technickou a organizační pomoc a potravinové 

zabezpečení, rovněž tak patří poděkování všem rozhodčím a sborům, které se 

podíleli na organizaci soutěže, především pak SDH Obora, Manětín, Všeruby, 

Úněšov, Ledce…vítězem okresního kola hry Plamen se stalo družstvo MH SDH 

Horní Hradiště v obou kategoriích. Další informace patřila krajskému kolu hry 

Plamen, které proběhlo v Domažlicích ve dnech 22. – 23. 6., obě kategorie vyhráli 

družstva z Plzně – severu, mladší Všeruby a starší Horní Hradiště, které si tak 

zajistilo postup na MČR v Jablonci nad Nisou. 

- krajské kolo dorostu se konalo v Tachově dne 15. 6. – zástupci dorostu SDH Obora 

skončili druzí a dorostenky z SDH Úněšov si vítězstvím zajistily postup na MČR 

- v letních měsících budou probíhat dětské tábory, rada mládeže připravuje 

podzimní aktiv vedoucích MH, který se bude konat 12. a 13. 9. v Kožlanech a také 

se hledá místo, kde se uskuteční slavnostní vyhlášení pohárových soutěží 

- VELITELÉ : pro omluvenou nepřítomnost vedoucího rady podány stručné 

informace o konání okresního kola v požárním sportu, soutěž se konala 16. června 

na stadionu 33. ZŠ ve Skvrňanech, a to za účasti pouze 4 družstev mužů a 3 



družstev žen, plus jednoho družstva žen, které se přihlásilo do soutěže O pohár 

starosty OSH 

- na krajském kole, které se konalo v Klatovech 22. 6. nás reprezentovali muži 

z SDH Vrtbo – Hubenov a ženy z SDH Horní Bělá, muži vítězstvím vybojovali 

postup na MČR, které proběhne v srpnu v Mladé Boleslavi  

- za technickou a organizační pomoc při okresním kole je třeba vyjádřit poděkování 

všem rozhodčím a SDH Kaznějov, Záluží, Třemošná, Horní Bříza, Tlučná, Tatiná a 

dalším 

- CIVILNÍ OCHRANA a OCHRAN OBYVATEL : informace o činnosti rady přednesl 

vedoucí p. Plaščiak, postesk nad tím, že není ze strany sborů žádný nebo jen velmi 

malý zájem o tuto činnost,aktiv CO bude v srpnu, termín bude upřesněn 

- HISTORIE : řady Zasloužilých hasičů rozšířila počátkem května p. Věra Filipová        

z Tlučné, na Shromáždění představitelů SDH jí bude za VV OSH předán 

upomínkový dar 

- nadále trvá pro všechny sbory, které mají historický nebo současný prapor 

povinnost, zaslat vedoucímu OR historie popis těchto praporů, je to důležité pro 

připravovanou knihu o praporech a Zasloužilých hasičích OSH PS 

- shromažďují se podklady o udělení všech titulů Zasloužilý hasič ve spolupráci 

s CHH v Přibyslavi 

 

3) Dotace z MŠMT a MV ČR  

- již na minulém jednání VV byly projednány částky, které byly prostřednictvím 

našeho ústředí přiděleny na jednotlivé granty a akce. Finanční prostředky jsou 

průběžně čerpány v souladu s podmínkami dotací i grantů, vyúčtování proběhne 

v podzimních měsících 

 

4) Zpráva OKRR 

- pro omluvenou nepřítomnost předsedy OKRR byla zpráva přednesena zástupcem 

předsedy OKRR p. Cízlem. Bylo konstatováno, že se rada pravidelně schází dle 

plánu práce,  hospodaření OSH je bez závad, účetnictví je vedeno řádně, veškeré 

závazky OSH jsou plněny v termínech, usnesení VV jsou průběžně plněna. OKRR 

ve sledovaném období neřešila žádné podněty, stížnosti ani připomínky. 

K dnešnímu dni je na OSH PS registrováno 131 SDH, které jsou začleněni do 14ti 

okrsků. Počty členů : od 3 do 6ti let – 68 členů, od 6ti do 18ti let 918 členů a nad 

18 let 4 973 členů, celkem tedy 5 959 členů, z toho 1486 žen. 

 

5) Plán práce na 2. pololetí 2013 

- starostkou OSH byl předložen plán práce VV, včetně termínů jednání na druhou 

polovinu roku 2013. Termíny se mohou po dohodě členů VV změnit, Shromáždění 

představitelů SDH je plánováno na sobotu 16. 11. 2013 s místem konání KD Dolní 

Hradiště. 



- plán práce bude rozeslán všem členům VV a bude vyvěšen na webových 

stránkách OSH 

 

6) Informace z okrsků  

- starostové okrsků, jejich zástupci nebo jednotliví členové VV za dané okrsky 

stručně informovali o akcích, které pořádají, dále o činnosti na úseku práce 

s mládeží, na úseku odborné přípravy členů JPO. Ve všech okrscích proběhla i 

okrsková kola v požárním sportu, bohužel to na účasti na okresním kole nebylo 

znát. Z řad sborů i členů je jen velmi malý zájem o postup na okresní soutěž 

v požárním sportu, soutěžící družstva neoslovila ani změna v tom, že souběžně 

s postupovou soutěží probíhala soutěž O pohár starostky OSH, kde nebyla 

povinnost disciplíny běhu na 100 metrů s překážkami. Všichni diskutující se shodli 

v názoru, že neznají pravou příčinu tohoto nezájmu.  

- v diskusi zazněl postesk nad chováním některých členů, kdy jejich přístupem je 

poškozováno dobré jméno dobrovolných hasičů. Na druhé straně je v mnoha 

případech vidět nesmírná a obětavá práce i v menších sborech a obcích, a to 

především s činností s mladými lidmi.  

- dále byla zmíněna pozvání na letní akce, memoriály a oslavy, které budou 

v průběhu měsíce července a srpna sbory pořádat 

- závěrem zaznělo, že setkání se starosty okrsků je dobrou příležitostí představit 

činnost a práci, která se daří, ale také poukázat na to, co koho kde trápí a s čím 

jsou problémy 

 

7) Organizační záležitosti 

- starostkou OSH byl přečten rezignační dopis p. Roberty Kučery na funkci 

náměstka starostky OSH, který se vzdal výkonných funkcí na všech úrovních            

( okres, kraj, republika ). Tato situace nikoho nepotěšila, ale nezbývá, než tento 

projev p. Kučery respektovat. Nabízí se dvě řešení : do řádných voleb v roce 2015 

budou funkce náměstka pro represi a prevenci delegována na vedoucí 

jednotlivých odborných rad nebo Shromážděním představitelů OSH na 

podzimním jednání bude dovolen do této funkce další navrhovaný člen, který 

v březnu 2010 na tuto funkci kandidoval, a to  p. Ekstein. Celou záležitost je nutné 

projednat ve sborech i okrscích, rovněž tak na úrovni ústředí SH ČMS. Konečný 

návrh na řešení této situace předložit na jednání výkonného výboru v září. 

- předložené návrhy na vyznamenání SDH Brdo – Hrádek, Lhotka, Záluží a okrsek 

Dobříč schváleny 

- na pomoc postiženým povodněmi schvaluje VV částku 2 tis. Kč s tím, že bude 

zakoupen potřebný materiál po dohodě s osloveným sborem nebo obcí  

- byly schváleny příspěvky na dopravu pro všechny družstva a jednotlivce, kteří se 

zúčastní MČR – družstva 3.000,--Kč, jednotlivci 1.500,-- Kč – příspěvek bude 

proplacen na základě předložené faktury – bližší informace domluvit na kanceláři 

OSH 



- pozvánky na IV. setkání ZH budou rozeslány na členy VV a starosty okrsků, osobně 

pak všem ZH – místo konání Zbůch, termín 20. 7.  od 14ti hodin 

- p. Foldová vyjádřila nespokojenost s účastí členů VV na akcích, pořádaných naším 

OSH, rovněž tak poukázala na nevhodné chování některých závodníků a fanoušků. 

Oznámila čerpání dovolené ve dnech 19. – 30. 8. 2013  

 

U S N E S E N Í : 

 

Výkonný výbor bere na vědomí : 

- splnění úkolů z posledního jednání VV 

- změnu místa konání setkání ZH - Zbůch 

- zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

- informace o dotacích a grantech 

- zprávu OKRR, přednesenou p. Cízlem 

- informace z okrsků, přednesené starosty okrsků nebo jejich zástupci 

- rezignační dopis Bc. Roberta Kučery na funkci náměstka  

- uzavření kanceláře ve dnech 1. – 4. července – příprava a účast na MČR hry 

Plamen a dále pak od 19. do 30. srpna - dovolená 

 

Výkonný výbor schvaluje : 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele Ing. Lüftnera a p. Honzíka 

- plán práce VV na 2. pololetí 2013 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Brdo-Hrádek, Lhotka, Záluží a okrsek 

Dobříč 

- finanční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč na zakoupení potřebného materiálu pro 

postižené povodněmi 

- příspěvek na dopravu na MČR pro družstva ve výši 3.000,-- Kč a pro jednotlivce 

1.500,-- Kč 

 

Výkonný výbor ukládá : 

- p. Foldové : 

rozeslat pozvánky na IV. setkání ZH a funkcionářů do 8. 7. 2013, rovněž tak 

pozvánku zveřejnit na webu OSH 

připravit ve spolupráci s ústředím návrh na řešení v souvislosti s rezignací              

p. Kučery na funkci náměstka starostky OSH – do 5. 9. 2013  

- všem členům VV : 

projednat v okrscích a sborech rezignaci náměstka p. Kučery a návrh na řešení 

této situace předložit do 5. 9. 2013  

 

zapsal : Luděk  E k s t e i n, ze zápisové knihy přepsala Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé : Ing. František L ü f t n e r, v.r.    Jiří H o n z í k, v.r. 

 


