
 

 

Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 06.09. 2022 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: členové VV dle prezenční listiny 

Omluveni: členové VV Češka Michal, Hanus Kamil, Holeček Ondřej, Polcar Tomáš, Severa       

Petr, Hanus František 

 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Alena Foldová. Přivítala přítomné a navrhla 

zapisovatelku p. Špelinovou a ověřovatele zápisu p. Jana Stádníka a p. Ladislava Kapitána – 

přítomnými členy VV schváleno. 

 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 14.6.2022 

2. Dotace MŠMT, Plzeňský kraj 

3. Informace OR mládeže 

4. Informace OR represe 

5. Příprava slavnosti k 50. výročí hry Plamen 

6. Informace OR prevence, OR ochrany obyvatelstva 

7. Organizační záležitosti 

 

Ad. 1) kontrola usnesení z 14.6.2022 

Kontrolu provedla p. Foldová – bylo konstatováno že úkoly byly splněny s těmito dodatky:  

- Vysvětlení připomínek ke školení VM v Hromnici – jednání okrsku Nýřansko zatím 

neproběhlo – s výsledkem jednání budou členové VV seznámeni na říjnovém jednání. 

- Úkol pro všechny VV ohledně vysvětlování navýšení členských příspěvků nadále trvá. 

Ad. 2) Dotace MŠMT, Plzeňského kraje 

Informace podala paní starostka – jednání Plzeňského kraje ještě neproběhlo, čeká se na 

schválení Zastupitelstvem Plzeňského kraje, žádost s povinnými dokumenty je od června 

podaná 

Zpracování podkladů k dotacím – návrh, aby členové VV zodpovídali za požadovaný obsah 

vyúčtování  

Dotace MŠMT na volnočasové aktivity – požádaly 4 sbory – podklady dodají do 27.10. 2022 

do kanceláře OSH – na pozdě odevzdané vyúčtování nebude brán zřetel 



Dotace MŠMT na tábory – sbory vyúčtování dodají do 23.9.2022 do kanceláře OSH – na 

pozdě odevzdaná vyúčtování nebude brán zřetel 

Vyúčtovací formuláře jsou k dispozici na webu www.dh.cz, odkaz mládež a dále dotace 

MŠMT 

Ad. 3) Informace OR mládeže 

VV vzal na vědomí informace vedoucího rady p. Suchého.  

3.9. 2022 proběhl v Kozolupech aktiv VM ke změnám pravidel hry Plamen – tzv. braňák, 

neboli závod požárnické všestrannosti již nebude součástí sportovní části hry Plamen. Na 

aktivu byly distribuovány směrnice s novými pravidly hry Plamen – cena jednoho výtisku 

byla stanovena na 130,-- Kč.  

Okresní kolo – jaro, hry Plamen proběhne 20. – 21. 5. 2023 v Mrtníku. 

24. – 25. 9 .2022 školení na nová pravidla hry Plamen na úrovni ústředí pouze pro dva členy 

z každého kraje (pojede vedoucí KORM p. Valešová a vedoucí OR PS p. Suchý, dále se 

školení zúčastní člen ústřední ORM za náš kraj p. Josef Hoffmann), akce se uskuteční před 

MČR v běhu na 60 m překážek v Benešově. 

 

Ad.4) OR represe 

- V omluvené nepřítomnosti podal stručné informace p. Česánek 

- Je třeba objednat měřící kolečko a zajistit fakturu – úkol pro p. Česánka 

- Sledovat informace okolo možného nedostatku plynu v zimním období – sledovat 

aktuální dění co je nutné, popřípadě jako dobrovolní hasiči poskytnout pomoc a 

následně spolupracovat s HZS a dalšími státnímu orgány 

- Prověřuje se možnost okresního cvičení JPO na letišti v Líních 

- Žihelská štěkna – informace předal pan Alexander Hlaváč, výsledkové tabulky zašle 

paní Foldové ke zveřejnění na stránkách OSH 

Ad. 5) Příprava slavnosti k 50. výročí hry Plamen 

Informace podal pan Jan Suchý spolu se starostkou. 

Zadán návrh na vypracování medaile k 50. výročí hry Plamen – čeká se na zpracování. 

Objednáno 250 ks (cca 18tis. Kč) – pro mladé hasiče, které se aktivně zúčastnili 50. kola hry 

Plamen – kdo konkrétně medaili dostane, si určí vedoucí daného kolektivu. 

15.10.2022 od 15 hodin – proběhne v CC Nevřeň slavnostní akce k 50. výročí hry Plamen. Při 

této příležitosti budou předány pamětní zápichy a diplomy k výročí hry Plamen, dle 

předloženého seznamu – VV souhlasí s navrženými 

VV odsouhlasil na toto shromáždění příspěvek na stravu a nápoje ve výši 10tis. Kč. 

SH ČMS bude organizovat celostátní setkání bývalých i současných vedoucích MH 

v Přibyslavi v listopadu. 

 

Ad. 6) Informace z OR prevence a OR ochrany obyvatelstva 

Pro omluvenou nepřítomnost obou vedoucích těchto rad byly podány pouze stručné 

informace, podrobné zprávy budou součástí jednání říjnového výkonného výboru 

 

 

http://www.dh.cz/


Ad. 7) Organizační záležitosti 

p. Foldová: 

✓ Žádost od SDH Město Touškov o zapůjčení okresní stříkačky PS 12 na soutěž 

mladých hasičů - VV schváleno. Paní starostka zašle emailem odpověď – informace o 

vrácení ve stejném stavu, ve kterém bude stříkačka zapůjčena, v jiném případě bude 

požadována náhrada za poškození. 

✓ Návrhy od SDH Líté na udělení vyznamenání a čestných uznání – VV souhlasí s tím, 

že návrhy na udělení krajských vyznamenání budou přepracovány vedením SDH Líté 

a neprodleně odevzdány na kancelář OSH 

✓ Do 30.10. 2022 je možné podat žádost na tisk plastových průkazů. 

✓ 22.9.2022 – se koná Aktiv ZH Plzeňského kraje v Kladrubech – organizaci dopravy 

zajistí starostka OSH 

✓ Podzimní jednání představitelů SDH – zatím je návrh od SDH Druztová, je třeba 

hledat další alternativy 

✓ Okresní setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů – promyslet, kde by se mohlo 

uskutečnit (přelom října a listopadu) – úkol pro členy VV 

✓ Informovala o stavu finančních prostředků: pokladna k 31. 8. 2022 = 3.487,00 Kč, 

bankovní účet k 6. 9. 2022 = 752.718,05 Kč. 

p. Kapitán: 

✓ Rada historie se sešla v červenci, účast členů rady na výročí sborů a dalších akcí a 

oslavách, nadále trvá žádost o zasílání zpráv a dokumentů k výročím sborů a také 

k poskytnutí jednoho exempláře medaile nebo pamětní plakety, kterou sbory vydávají 

p. Melichar: 

✓ Informace ke schválenému příspěvku pro ukrajinské hasiče – zatím není nic 

organizováno, pokud se tak stane, HZS nás bude informovat 

✓ Na výboru okrsku Nýřansko se dořeší údajná stížnost na konzumaci alkoholu při 

březnovém školení VM, na toto jednání bude pozván vedoucí OR mládeže p. Suchý 

✓ Ohradil se vůči výtce, která zazněla na školení VM v Kozolupech k jeho vystoupení 

při závěrečném vyhodnocení na memoriálu V. Fránové v květnu 

 

U S N E S E N Í: 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 14. 6. 2022 

- Podané informace z OR mládeže, OR represe a OR historie 

- Informace k dotacím MŠMT a Plzeňského kraje 

- Termín pro podání žádostí tisku plastových průkazů – nejpozději do 27. 10. 2022 

- Informace k slavnostnímu setkání 15. 10. 2022 k 50. výročí hry Plamen 

- Stav pokladny k 31. 8. 2022 a stav účtu OSH k 6. 9. 2022 

 

 



VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku p. Špelinovou a ověřovatele zápisu p. Stádníka a p. Kapitána 

- Předložené návrhy na vyznamenání od SDH Líté s dodatkem, že návrhy na KSH 

Plzeňského kraje budou přepracovány 

- Termíny odevzdání vyúčtování letních táborů do 23. 9. 2022 a vyúčtování 

volnočasových aktivit, případně MTZ SDH do 27. 10. 2022– na pozdě odevzdaná 

vyúčtování nebude brán zřetel  

- Zapůjčení okresní stříkačky PS 12 pro dětskou soutěž, pořádanou SDH Město 

Touškov 

- Návrh a následné pořízení pamětních medailí pro mladé hasiče s logem 50. výročí hry 

Plamen do částky 20tis. Kč 

- Částku 10tis. Kč na slavnostní akci k výročí hry Plamen 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Zaslat kladné rozhodnutí VV pro SDH Město Touškov k zapůjčení okresní stříkačky 

PS 12 - neprodleně 

➢ Zajistit dopravu Zasloužilých hasičů na Aktiv ZH Plzeňského kraje do Kladrub – do 

16. 9. 2022  

p. Česánkovi: 

➢ Zajistit nákup měřícího kolečka, včetně fakturace – do 30. 9. 2022 

➢ Prověřit možnost uskutečnění okresního cvičení JPO na letišti v Líních – do 30. 9. 

2022 

p. Melicharovi: 

➢ Ve spolupráci se starostkou okrsku Nýřansko pozvat vedoucího OR mládeže na 

nejbližší jednání okrsku k dořešení stížnosti na chování školitelů při březnovém 

školení VM 

Všem členům VV: 

➢ Prověřit ve svých obcích a městech možnost uskutečnit podzimní jednání představitelů 

SDH a také možnost pořádání setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, které se 

poslední dva roky neuskutečnilo – do 11. 10 .2022  

➢ Nadále informovat a vysvětlovat členské základně navýšení členských příspěvků od 

roku 2023 

 

 

zapsala: Jitka Špelinová 

Ověřovatelé: 

Jan Stádník,v.r.                                                                                      Ladislav Kapitán v.r. 

 

 


