
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného 

dne 11. září 2014 v kanceláři OSH, Pobřežní 17, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus F., p. Holota, p. Honzík, p. Sak, p. Valenta 

 

Program: 

1) kontrola usnesení 

2) hospodaření OSH za 1. pololetí 2014  

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

4) zpráva ORM – 43. ročník hry Plamen 

5) činnost rady historie a Zasloužilých hasičů 

6) organizační záležitosti 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová, poděkovala za účast na rozloučení se ZH    

p. Josefem Sakem 

Zápis provede p. Ekstein, ověřovateli zvoleni p. Hanus K. a p. Krnáč. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Všechny body usnesení ze dne 30. 6. 2014 splněny, z OÚ Žihle potvrzen pronájem kulturního 

domu v Žihli za účelem konání Shromáždění představitelů SDH, 15. 11. 2014, pronájem bude 

bezplatný 

Trvalým bodem zůstává spolupráce s radou historie za účelem shromažďování podkladů pro 

brožuru „Prapory a Zasloužilí hasiči okresu Plzeň-sever“, podklady tzv. kuchařka pro popis 

praporů bude k dispozici na webových stránkách – uloženo p. Foldové 

 

ad 2) hospodaření OSH za 1. pololetí 2014  

- informace podala starostka OSH, každý člen VV obdržel přehled hospodaření, 

zpracovaný podle jednotlivých účtů a na základě sestav, doručených zpracovatelem 

účetnictví SH ČMS Praha. Během července byly na účet OSH připsány částky: dotace 

MŠMT ČR na MTZ OSH a provozní náklady na úseku mládeže, mzdové prostředky a 

rovněž byla po podepsání smlouvy s KÚPK poukázána účelová dotace z PK. Stav 

pokladny OSH k 31. 8. 2014 je 4.063,-- Kč a stav účtu je 822.612,63 Kč. 

- po vyúčtování grantů MV ČR v měsíci listopadu budou na účet OSH připsány ještě 

dotační částky za soutěž hry Plamen a požární sport 

- nejvyšší položkou výdajů je MTZ OSH z účelové dotace PK (nástřikové terče pro PÚ, 

nástřikové terče CTIF, stojany CTIF) a oprava PS 12, nástřikové terče pro PÚ budou 

uloženy u p. Eksteina ve Vejprnicích - souhlasíme 

- kontrola čerpání účelové dotace z KÚ PK je naplánovaná na 30. září od 9,00 hodin,  

proběhne ještě zde na Pobřežní 17, definitivní přestěhování veškeré dokumentace 

OSH bude v prvních 14ti dnech měsíce října, v nových prostorách je již instalován 



nový nábytek, vyrobený p. Kopeckým z SDH Kaznějov, označení vstupu do nové 

kanceláře bude viditelně označené, na webové stránky bude dána vyznačená trasa, 

parkování doporučeno v parkovacím domě OC Plaza (3 hodiny zdarma) nebo na 

parkovišti OC Plaza (1 hodina zdarma) z důvodu špatného parkování v Kollárově ulici, 

dostupnost od parkovacího domu cca 400 metrů 

 

ad 3) zhodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR 

- do Plzeňského kraje v letošním roce vybojovali titul Mistrů ČR v požárním sportu již 

po 13. ženy z SDH Chválenice a také muži z SDH Dehtín, v tomto družstvu byli dva 

členové SDH Žebnice – Dominik Soukup a Michal Bulín. Ve hře Plamen náš okres 

reprezentoval kolektiv MH z SDH Manětín, vybojovali v Brně krásné 4. místo a 

v dorostu za okres PS titul Mistrů ČR získali dorostenci z SDH Žebnice, kteří jsou i 

Mistry v PÚ a ve štafetě 4x100 metrů obsadili 2. místo. Dorostenky z SDH Úněšov 

skončily celkově 9., velkým úspěchem bylo jejich 3. místo v PÚ. V jednotlivcích si 

velmi pěkně vedl Rudolf Malec z SDH Křečov, který se stal vicemistrem ČR. Na MS ve 

Svitavách náš okres zastupoval Michal Bulín, jeden z týmu juniorů ČR, kteří se stali 

Mistry světa! Na tomto mistrovství nás reprezentovaly také dorostenka Míša Jandová 

a juniorka Věrka Šuchmanová. Všem reprezentantům, vedoucím, rodičům a 

realizačním týmům paří velké poděkování. 

- p. Hanus K. podal informace ze zasedání KOR velitelů, dále vyslovil svůj postřeh            

k (ne)účasti našich vrcholných zástupců SH ČMS i ostatních institucí (státní, krajské) 

při slavnostním vyhlášení na MČR hry Plamen a dorostu 

 

ad 4) zpráva ORM – informace podal vedoucí OR mládeže p. Frána 

- posunutí termínu zahajovacího závodu 43. ročníku hry Plamen na 4. 10. 2014 

- ve dnech 5. a 6. září proběhl aktiv vedoucích MH za bídné účasti jednotlivých 

vedoucích, po kontrole platnosti kvalifikací se tak může stát, že nám počet vedoucích 

MH hodně klesne, k účasti nikoho nenutíme, ale účast na těchto setkáních je 

v posledních letech velmi slabá 

- závod ZPV a štafeta požárních dvojic proběhnou v Horním Hradišti, pozvánka pro 

rozhodčí bude odeslána na e-maily, zbytek rozešla p. Foldová, každý kolektiv dodá 

jednoho rozhodčího na podzimní i jarní kolo, v případě rozhodčích – bude-li naplněno 

vozidlo, budou na základě cestovního příkazu proplaceny pohonné hmoty 

- OZ 43. ročníku předloženo a schváleno, bude rozesláno všem vedoucím a rovněž tak 

bude vyvěšeno včetně pozvánky pro rozhodčí na webu OSH – do 16. 9. 

- p. Frána se z dalšího jednání omluvil z důvodu zajištění schůzky MH SDH Všeruby 

 

ad 5) činnost rady historie a ZH 

- před jednáním VV se sešla rada historie, p. Randa shromáždil spoustu materiálu         

o Zasloužilých hasičích našeho okresu, chybí nám lepší fotografie pánů Mudrů 

z Kralovic, požádán p. Lüftner, zda by nezajistil kvalitnější fotky 



- p. Štefl upozornil na nové právní předpisy (osobní data), abychom se nedostali do 

problémů 

- p. Foldová uvedla, že je potřeba najít člověka, který nám celou knihu tzv. sestaví (po 

editorské stránce), upozornila, že bude nutné tuto práci zaplatit 

- p. Štefl má na polovinu října domluveného profi fotografa, který jednotně nafotí 

prapory našeho okresu, jednotliví zástupci SDH budou pozváni na čas, je nutné, aby 

se popisy dodaly od sborů neprodleně!!! Vyjádřil velkou nespokojenost s výrobou       

a dodávkou praporu od fi Alerion, nevhodné jednání 

 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- 18. 9. zajišťujeme krajské setkání Aktivu Zasloužilých hasičů, začátek je od 10ti hodin, 

připravena je prohlídka zámku Manětín, je přihlášeno 65 účastníků, strava je zajištěna, jsou 

vyrobeny pamětní buttony, jako kulturní vystoupení je zajištěn orchestr ZUŠ z Plas pod 

vedením p. Milana Kůsy. Bude pořízena společná fotografie – zajistí p. Hanus K. a p. Frána 

- dotazník od HVP, a.s. – byl již odeslán na okrskové starosty, rovněž je k dispozici na webu 

OSH, bylo by vhodné a dobré, aby se vyplněné dotazníky vrátily na kancelář OSH, členům VV 

bude dotazník odeslán na e-mail 

- předloženy návrhy na vyznamenání pro členy SDH Dýšina (p. Holmik nemá žádné 

vyznamenání, vzhledem k věku doporučeno vyznamenání Za zásluhy), SDH Tlučná 

(doporučeno vyznamenání Za zásluhy pro starostu obce Tlučná) a SDH Kralovice – po 

projednání vše schváleno 

- upozornění na termíny podávání návrhů na vyznamenání – okresní není velký problém, ale 

krajský VV zasedá do konce roku pouze 2x (2. 10. a 4. 11.), rovněž tak VV ústředí 2x (17. 10. a 

20. 11.)  

p. Plaščiak: 

- pozval na 27. 9. do prostoru Býkova, Hromnice a dále, kde bude probíhat závod branné 

všestrannosti pro muže a ženy, naše rada OO bude zajišťovat zdravotní dohled a také 

technická asistence ze strany SDH Dýšina a SDH Zruč 

p. Severa: 

- dotaz na seminář rady prevence, připravit jej společně s radou velitelů (zkoušky HASIČ II a 

III) termín bude prokonzultován a oznámen na příštím jednání VV 

p. Štefl: 

- informace o plánovaném úložišti nebezpečného odpadu v bývalé továrně v Kaznějově 

- v souvislosti s oslavami 120. výročí založení SDH Kaznějov předal starostce OSH výtisk 

poštovních známek, vydaných k této významné události, zároveň pozval na sobotní oslavy 

p. Fila: 

- dotaz na organizační zabezpečení Shromáždění představitelů SDH, zajistí se nápoje, káva, 

sušenka, pivo v průběhu jednání nebude podáváno, konkrétně se vše dojedná na dalším 

jednání VV 



- pozvání na oslavy 140. výročí založení SDH Žihle, oslavy začínají ve 14 hodin před OÚ 

předáním praporu, následuje průvod obcí k HZ, předání ocenění a volná zábava 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení z posledního jednání VV 

- hospodaření OSH za 1. pololetí 2014  

- fyzickou dodávku nástřikových terčů pro PÚ, její proplacení a rovněž proplacení 

faktur za opravy okresní PS 12 

- oznámení o plánované kontrole z KÚ PK, 30. 9. 2014 od 9ti hodin 

- organizační a technické zabezpečení krajského setkání Zasloužilých hasičů Plzeňského 

kraje, 18. 9. 2014 od 10ti hodin v Manětíně 

- informace vedoucího OR mládeže o přípravě zahajovacího kola hry Plamen (4. 10. 

v Horním Hradišti) a aktivu vedoucích MH (5. a 6. 9. 2014 v Horním Hradišti) 

- informace vedoucího OR velitelů, včetně poukázání na velmi slabou účast vrcholných 

funkcionářů SH i státní správy při závěrečném vyhlášení MČR 

- předložení podkladů, zpracovaných p. Randou o Zasloužilých hasičích našeho OSH 

- dotazník HVP, a.s. 

- informace vedoucího OR historie, týkajících se podkladů popisu praporů a jejich 

profesionálního nafocení 

- informace vedoucího OR prevence o připravovaném podzimním semináři 

- informace starostky OSH k průběhu stěhování kanceláře 

- termíny konání VV KSH PK – 2. 10. a 4. 11., VV SH ČMS Praha – 17. 10. a 20. 11.  

- pozvánky na oslavy SDH Kaznějov, SDH Žihle a na závod branné všestrannosti do 

Hromnice 

 

VV schvaluje: 

- organizační zabezpečení 43. ročníku hry Plamen, předložené vedoucím OR mládeže 

- návrhy na vyznamenání dle předložených návrhů SDH Dýšina, Tlučná a Kralovice 

- dočasné ložení nových nástřikových terčů pro PÚ u p. Eksteina ve Vejprnicích 

 

VV ukládá: 

- p. Foldové:  

 zabezpečit zveřejnění podkladů k popisu praporů na webu OSH: neprodleně 

 zaslat e-mailem všem členům VV dotazník HVP, a.s.: neprodleně 

- p. Fránovi: 

 zabezpečit zveřejnění OZ 43. ročníku hry Plamen, včetně pozvánky rozhodčím 

na zahajovací závod 4. 10. 2014: do 16. 9. 2014  

- Ing. Lüftnerovi: 

 zabezpečit kvalitní fotografie ZH J. a F. Mudrových: do 31. 10. 2014  



- p. Šteflovi: 

 zabezpečit profesionálního fotografa pro nafocení jednotného nafocení 

praporů OSH PS, místnost a harmonogram focení: do 31. 10. 2014  

- všem členům VV: 

 nadále spolupracovat s OR historie při získávání podkladů pro knihu „Prapory 

a Zasloužilí hasiči okresu PS“: úkol trvalý, do 31. 12. 2014  

 

Podle zápisu p. Eksteina a audio záznamu zpracovala: 

Alena   F o l d o v á 

 

Ověřovatelé: 

Kamil   H a n u s       Jan   K r n á č 

 


