
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 15. května 2014 v zasedací místnosti OSH Plzeň-sever, Pobřežní 17 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Plaščiak, p. Valenta 

Nepřítomni: p. Štefl 

Host: p. Zajíček – vedoucí Aktivu ZH při KSH PK 

 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení soutěže Memoriál Vendulky Fránové 

3) Zhodnocení okresních a krajských výsledků soutěže PO očima dětí 

4) OZ závěrečného kola hry Plamen 

5) OZ okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH 

6) Informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

7) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. V úvodu jednání poblahopřála k životnímu 

výročí Zasloužilému hasiči a členu VV p. Františku Hanusovi a předala mu dárkový balíček. 

Dále přivítala ZH p. Oldřicha Zajíčka, vedoucího AZH Plzeňského kraje, který byl pozván 

v souvislosti s podzimním konáním krajského setkání Zasloužilých hasičů, které 

spoluorganizuje naše OSH. 

p. Zajíček předložil organizační zabezpečení setkání ZH, termín je stanoven na čtvrtek 18. září 

2014 v Manětíně. Příjezd účastníků do Manětína je plánován na 9,30 hodin, následuje 

prohlídka zámku a od 12ti hodin společný oběd v kulturním domě. Kolem 13,00 hodiny bude 

setkání pokračovat proslovy starosty města Manětín, zprávou vedoucího AZH a zprávou 

starosty KSH PK. Po diskusi a vystoupení hostů bude následovat krátký kulturní program a 

společné posezení. Pozvánky jak pro ZH tak pro hosty připraví OSH Plzeň – sever, pozvánka 

bude následně schválena VV KSH v červnu. p. Foldová přislíbila výrobu pamětních butonů a 

pan Hanus K. a p. Frána zajistí fotografie ze setkání pro každého účastníka při odjezdu. 

Zapisovatelem dnešního jednání zvolen p. Ekstein a ověřovateli Ing. Luftner a p. Honzík. 

 

Ad 1) kontrola usnesení  

Úkoly pro p. Foldovou:  

- jednání s vedením ZČHL trvá, s výsledkem jednání seznámí VV na červnovém jednání 

- Pracovní schůzky k problematice zápisů do spolkového rejstříku v souladu s novým 

občanským zákoníkem (NOZ) po diskusi proběhnou takto: 

3. 6. 2014 – okrsky Dolany a Hromnice – úkol pro p. Honzíka, jednat s SDH Dýšina o možnosti 

konání schůzky v obci Dýšina 



4. 6. 2014  - okrsky Nýřansko, Vochov + Město Touškov a Ledce – domluvit možnost konání 

v HZ Nýřany a Bc. Kučerou (úkol pro p. Eksteina) 

10. 6. 2014 – okrsky Manětín + Bezvěrov, Žihle + Bílov, Kožlany + Chříč, Kralovice, Plasy a 

Dobříč, místo pracovní schůzky HZ Plasy (úkol pro p. Foldovou) 

17. 6. 2014 – okrsky Všeruby, Dolní Bělá, Krsy + Pernarec – místo konání HZ Všeruby 

Začátky všech schůzek vždy od 19ti hodin!!! 

Náplň pracovní schůzky – informace k zápisům do spolkového rejstříku, Statut vyznamenání 

a stejnokrojový předpis. Pokud termín, který VV stanovil pro jednotlivé okrsky, některému 

sboru nevyhovuje, je samozřejmě možné, aby se zúčastnil kterékoliv jiného termínu. Proto 

jsou určeny čtyři termíny – apelace na členy VV, aby tuto informaci předali do každého sboru 

svých okrsků. Pozvánku zařídí p. Foldová a přepošle ji do 20. 5. na členy VV a starosty okrsků. 

Harmonogram pracovních schůzek: 

Termín schůzky Místo konání Okrsek 

3. 6. 2014 Dýšina Dolany, Hromnice 

4. 6. 2014 HZ Nýřany Nýřansko, Vochov + Město 
Touškov, Ledce 

10. 6. 2014 HZ Plasy Manětín + Bezvěrov, Žihle + 
Bílov, Kožlany + Chříč, 
Kralovice, Plasy, Dobříč 

17. 6. 2014 HZ Všeruby Všeruby, Dolní Bělá, Krsy + 
Pernarec 

Změna termínu je vyhrazena!!! 

  

Cenová nabídka na zakoupení MTZ OSH – nástřikové terče PÚ, CTIF a stojany CTIF: 

- Seznámení s cenami firem ZAHAS, KNĚZEK, Jan Benda požární služby 

- Uloženo p. Hanusovi K. zpracovat cenovou nabídku na dva kusy nástřikových 

průhledných terčů včetně elektronického příslušenství, dvou kusů nástřikových terčů 

pro PÚ CTIF (věcné prostředky, uzlový stojan) 

- Nabídku zaslat p. Bendovi neprodleně (v kopii na kancelář OSH) 

p. Foldová a p. Krnáč: 

- Okresní setkání ZH a funkcionářů – termín po diskusi zůstává – sobota 19. 7. 2014 ve 

spolupráci s SDH Trnová a okrskem Ledce, pozvánku do červnového jednání VV 

připraví p. Foldová. Navrhuje, aby se při setkání udělili medaile ke 150. Výročí 

založení prvního českého hasičského sboru všem ZH s titulem, všem členům VV a 

vybraným členům OR. 

 

Ad 2) zhodnocení soutěže dorostu Memoriál Vendulky Fránové 

Informace podal vedoucí OR mládeže p. Frána: 

- Soutěž proběhla 3. 5. v disciplínách výstup na věž a 100 m s překážkami 

- Účast 91 soutěžících, dostatek rozhodčích, kvalitní zabezpečení technickou četou i 

ostatní organizační záležitosti bez větších problémů 



- Cenami byla trika, poháry, medaile, sportovní potřeby a z hypermarketu Globus 

sponzorsky dárkové koše, cenami v superfinále byla finanční odměna na dárcovskou 

smlouvu s tím, že vítězové dodají kopie dokladů o materiálu, který si zakoupili 

- Vítězství v kategorii dorostenci zůstalo „doma“, celkové výsledky jsou k dispozici na 

www.oshps.cz  

- Poděkování všem rozhodčím, technické četě i členům VV, kteří se soutěže zúčastnili 

 

Ad 3) Hodnocení okresního a krajského kola soutěže PO očima dětí 

Informace podal vedoucí OR prevence p. Severa: 

- Okresního kola se zúčastnilo celkem 198 dětí, nejlepší práce postoupily do krajského 

kola, v rámci kraje je účast 840 dětí 

- Za okres PS bylo vyhodnoceno celkem 10 prací, které postoupily do republikového 

kola 

- Okresní vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 5. 6. 2014 od 17ti hodin na CPS Košutka, 

prostory zajistí p. Foldová 

- Krajské vyhodnocení proběhne při krajské soutěži Plamen ve Všerubech, v sobotu    

14. 6. čas bude na KSH ještě upřesněn 

 

Ad 4) OZ okresního kola hry Plamen 

Informace podal p. Frána: 

- Termín 24. a 25. května, místo konání Zbůch – prostory za HZ 

- Objednáno 10 ks samo stojných plotů a 4 ks mobilních toalet u fi TOI TOI s dopravou 

v pátek před konáním soutěže a odvozem v pondělí 26. 5. 

- Předložen rozpočet 55tis. Kč, po diskusi rozpočet navýšen na 60tis. Kč – schváleno 

- Poháry, medaile a trofeje zajištěny – objednáno u fi TROPO 

- Ceny pro první tři nejlepší kolektivy – sportovní proudnice, sada na 60 m 

s překážkami a hadice C – schváleno, zajistí u fi D.S.D. Metal plus, s.r.o. Plzeň               

p. Foldová do 21. 5. 2014  

- Objednávku na stravu zajistí u SDH Zbůch p. Foldová, p. Frána z došlých přihlášek 

stanoví přibližný počet účastníků – do 16. 5. 2014 

- Ostatní ceny sportovního charakteru zakoupí p. Frána – dnes předána záloha 8tis. Kč 

- Po aktivu vedoucích mládeže je schváleno opatření k zajištění dostatku rozhodčích – 

startují-li z SDH dvě družstva, dodají dva rozhodčí (i bez zkoušek! jako pomocníky) 

- Dráhy a technická příprava proběhne v pátek 23. 5. Jakákoliv pomoc je vítána 

- P. Foldová - na závěrečném kole hry Plamen by měla být povinností členů VV jejich 

účast, alespoň jeden den!!! 

 

ad 5) OZ soutěže v požárním sportu a O pohár starostky OSH 

Informace podal vedoucí OR velitelů p. Hanus K. 

- OZ pro obě soutěže je zveřejněno na webu OSH, termín soutěže je neděle 1. 6. 2014 

na stadionu 33. ZŠ T. Brzkové ve Skvrňanech 

http://www.oshps.cz/


- Předložen rozpočet ve výši 20tis. Kč – schválen 

- Poháry, medaile a diplomy zajistí p. Foldová 

- Organizační a technické zabezpečení v kompetenci OR velitelů ( dovoz překážek, 

zajištění dovozu vody, technická četa apod.) 

- Rozhodčí byli vyzváni pozvánkou 

 

Ad 6) informace ze Shromáždění starostů OSH, 25. 4. 2014 v Přibyslavi 

Informace podal p. Ekstein, který se jako zplnomocněný zástupce tohoto jednání zúčastnil za 

starostku p. Foldovou, která onemocněla 

- Průběh jednání byl standartní, byly schváleny úpravy Stanov v souladu s NOZ 

- Usnesení z jednání je k dispozici na www.dh.cz, včetně zprávy starosty Ing. Richtera 

- Na nádvoří zámku byla slavnostně odhalena deska JUDr. Řepiskému 

 

Ad 6) organizační záležitosti 

p. Frána: 

- informace ke krajskému kolu hry Plamen (14. a 15. 6. ve Všerubech), harmonogram příprav 

je pravidelně projednáván v radě mládeže a je plněn 

- vyvstal jen problém se zabezpečením sobotního oběda, vše je vyřešeno s restaurací ve 

Všerubech, snídaně a večeře zajistí SDH Všeruby přímo na sportovišti 

- Město Všeruby daruje poháry, medaile a trofeje vítězným kolektivům ve výši 10tis.Kč 

p. Foldová: 

- informovala, že oslovila starosty OSH s dotazem, kolik družstev se zúčastní z každého OSH, 

zda mladší i starší, nebo jen jedna kategorie, doposud účast obou kategorií potvrdilo OSH 

Domažlice, Plzeň – jih a Tachov. Informace je zapotřebí k výrobě triček pro všechny 

účastníky. Dále navrhla, aby se trika vyrobila také pro rozhodčí a pro technickou četu – zde 

jiná barva, aby byli tzv. odlišeni, po diskusi schváleno 

- navrhuje pro každý soutěžní kolektiv malou trofej za účast na krajském kole hry Plamen – 

schváleno 

- návrh: ceny pro 1. – 3. místo v obou kategoriích – obdobně jako u okresního kola Plamen 

(sportovní proudnice, sady na 60m, hadice) – schváleno 

- předložené návrhy na vyznamenání – SDH Žihle, Obora a Mladotice schváleny bez výhrad 

p. Hanus F. – ohledně cestovních náhrad při krajských soutěžích, navrhuje, aby buď dané 

OSH vystavilo KSH společnou fakturu s přiložením kopií cesťáků a velkého TP, nebo 

pracovnice KSH vyplatí dané cesťáky na místě za předpokladu, že v autě budou cestovat 

minimálně 3 lidé a na KSH bude doložen velký TP 

 

 

 

 

 

 

http://www.dh.cz/


U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z posledního jednání VV (18. 4.) 

- Informace ke konání setkání Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje, přednesené 

vedoucím AZH PK p. Zajíčkem 

- Informace vedoucího OR mládeže k soutěži dorostu Memoriál V. Fránové, přípravě 

okresního a krajského kola hry Plamen 

- Informace vedoucího OR velitelů k okresní soutěži v požárním sportu a soutěži           

O pohár starostky OSH 

- Informace vedoucího OR prevence k okresnímu a krajskému vyhodnocení soutěže PO 

očima dětí 

- Informace p. Eksteina ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

 

VV schvaluje: 

- Harmonogram pracovních schůzek k problematice zápisů do spolkového rejstříku, 

vysvětlení nového Statutu vyznamenání a Stejnokrojového předpisu  

- Udělení pamětních medailí všem ZH s titulem, členům VV a vybraným členům OR 

s předáním na V. setkání ZH a funkcionářů v Trnové 

- Rozpočet na okresní kolo hry Plamen 60tis. Kč 

- Rozpočet na okresní soutěž v požárním sportu 20tis. Kč 

- Nákup cen pro okresní a krajské kolo hry Plamen – sportovní proudnice, sady 60m a 

hadice C 

- Výrobu účastnických triček pro krajské kolo hry Plamen jak pro soutěžící, tak pro 

rozhodčí a technickou četu 

- Vyznamenání dle předložených návrhů SDH Žihle, Obora a Mladotice 

 

VV ukládá: 

- p. Foldové: 

 Jednat s vedením ZČHL ohledně změn termínů jejich soutěží v průběhu sezóny 

a o výsledku informovat VV – do 19. 6. 2014 

 Připravit pozvánku pro V. setkání ZH a funkcionářů OSH PS na 19. 7. 2014 

s místem konání Trnová – do 19. 6. 2014 

 Připravit pozvánku pro pracovní schůzky s představiteli sborů a okrsků 

k problematice zápisů do spolkového rejstříku, Statutu vyznamenání a 

Stejnokrojovému předpisu a pozvánku rozeslat všem členům VV a starostům 

okrsků – do 20. 5. 2014  

 Zajistit u fi D.S.D. Metal plus, s.r.o. nákup sportovních proudnic, sad na 60m a 

hadic C – do 21. 5. 2014  

- p. Hanusovi K. odeslat poptávku cenové nabídky na dodání nástřikových terčů PÚ, 

CTIF a stojanů CTIF u fi Jan Benda, Požární služby – neprodleně 



- p. Hanusovi K. a p. Fránovi zabezpečit při setkání ZH Plzeňského kraje společnou 

fotografii tak, aby si ji každý účastník setkání odvezl – do 18. 9. 2014 

 

- Všem členům VV: 

 zúčastnit se okresního (24. a 25. 5.)i krajského kola hry Plamen  (14. a 15.6.) a 

okresního kola v požárním sportu (1. 6.) 

 zúčastnit se pracovních schůzek po okrscích dle schváleného harmonogramu 

 

 

 

Z poznámek zapisovatele p. Eksteina přepsala: 

Alena  F o l d o v á 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

 


