
                                                      Z á p i s    č.  6/2010 
 
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 
 
1) Zahájení 
    P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem dnešního jednání.   
    Program byl přítomnými schválen          
 
 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
      Zapisovatelka:             Sedláčková Věra 
      Ověřovatelé zápisu:     p. Král, p. Pecháček 
 
 3) Kontrola úkolů 
      1/10 – dořešit osobní návštěvu v SDH Klabava – p. Frost informoval 
                 o jednání s tímto sborem, je třeba ještě zajistit osobní kontakt- 
                                                                                                      úkol trvá 
                                                                      Termín: do násled. jednání VV 
                                                                      Zajistí: p. Frost, pí Sedláčková 
      2/10 – vypracování směrnice o cestovních náhradách – směrnice byla 
                 předložena, její konečné znění přítomní schválili 
       
     Ostatní úkoly z předchozího jednání byly splněny. 
 
4) Rozbor hospodaření za leden – červenec 2010 
    Zprávu přečetla pí –Sedláčková: 
    Dotace nabíhají průběžně dle předložených vyúčtování, dále byly zdůvodněny 
    odchylky od stanoveného rozpočtu – vyšší výdaje na výměnu tonerů do   
    tiskárny, cestovné v souvislosti se zvolením členů výk. výboru do krajských   
    odborných rad a naopak překročení předpokládaných příjmů u prodejního 
    materiálu a další drobnější úspory. Celkově se zhruba rovnají příjmy i výdaje    
    od počátku roku. 
 
5) Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 
    Předsedkyně OKRR pí Radoňová informovala o revizi hospodaření OSH 
    v měsíci červenci 2010- v hospodaření i vedení pokladní evidence nebylo  
    shledáno závad, rovněž bylo kontrolováno vyúčtování soutěží v souvislosti 
    s dotacemi a řešeno SDH Klabava – neplacení členských příspěvků 
 
6) Zhodnocení krajského kola hry Plamen v Klatovech 
     Pí Baslová hovořila o organizaci soutěže , zpočátku problémy s ubytováním, 
     potom již soutěž poměrně dobře zajištěna. U soutěžících okresu Rokycany 
     bohužel nebyl dokončen branný závod. Přečteny konkrétní časy soutěžících 
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dívek-dobré výsledky. Se strany soutěžících byla soutěž hodnocena velice 
kladně. Dále informace o rozhodčích okr. Rokycany. 
Pí Baslová informovala: 
    -   příprava podzimního kola hry Plamen v okr. Rokycany 
        dne 23. října 2010 ve Volduchách 
     -  2. října 2010 bude uskutečněno školení vedoucích MH 
     - bylo by dobré zajisti družstva MH ve sborech Týček a Hůrky 
     - 17. října 2010 proběhne Festival přípravky 

- dále pí Baslová navrhla uspořádat ještě další okresní soutěž mladých 
hasičů v rámci podchycení činnosti s dětmi ve sborech, které začínají 
pracovat s mladými hasiči 

- upozornění na časté problémy s ozvučením na těchto soutěžích, zejména 
v závěru soutěže MH Klatovy 11.,12.6.2010 a v Plzni dne 21.8.2010 

- informace o družbě s německými hasiči 
 
7) Zhodnocení okresního kola soutěže v požárním sportu 
    P. Frost – soutěž byla dobře připravena, dobré technické i organizační zázemí 
    P. Strejc hovořil o zdržení při soutěži – nebyly použity stejné hasicí přístroje, 
    i další drobná zdržení. V souvislosti se sportovními výsledky byla soutěž  
    na dobré úrovni. Z okresního kola vznikl výběr do krajského kola soutěže, 
    kde byly rovněž podané výborné výkony, zlepšení v časech disciplin,    
    výkonnostní limity splněny. Zkušenosti ze soutěže se potom mohou přenášet  
    dále do sborů. 
 
8) Zhodnocení IV. Sjezdu SH ČMS 
     P. Strejc – hlavním účelem Sjezdu byly volby, avizovaná diskuze  
     o budoucnosti pož. výzbrojny a další nebyly uskutečněny. Na web. stránkách 
     SH ČMS byl publikován stenografický zápis ze Sjezdu. Byly přijaty úkoly 
     do dalšího volebního období, ale konkretizace bude muset výt provedena 
     na jednotlivých okresech. 
 
9) Zhodnocení výročí SDH na okrese + dětské tábory 
     P. Frost informoval o návštěvě dětského letního tábora ve Zbiroze – 
     kvalitně zajištěné po všech stránkách – organizace, strava apod.  
     Dále návštěva dětského tábora ve Strašicích – vedení tábora bylo poměrně 
     zaskočeno přítomností starosty OSH, nebyl zájem ani o prohlídku zázemí – 
    celkové hodnoceno jako dva velice rozdílné tábory. 
    Pí Baslová – ve Strašicích je tábor spíše v zálesáckém stylu, Zbiroh - 
    kvalitnější zázemí, příprava, úklid, kuchyně atd. 
    Dále výročí SDH: 

- Kladruby – p. Pecháček – dobře připravený program, ale  
vzhledem k tomu, že se jednalo o slavnostní schůzi, byla velice malá  
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účast místních. Kulturní program velice kvalitní. Byly zde předávány 
pamětní listy přítomným sborům, nepředán však pamětní list OSH. 

- výročí SDH Bušovice – velmi dobrá příprava, slavnostní schůze 
- výročí SDH Skomelno – rovněž dobrá příprava, schůze však byla 

organizována zároveň se sportovci. Dobrá účast, oceňování 
nejlepších členů sboru. Zprávu doplnil p. Svoboda 

- výročí SDH Vranovice – velmi dobře připravená valná hromada, 
dobrá organizace, ukázky, nástěnky. Se strany OSH vyjádřeno přání 
větší podpory hasičů od obce 

-  SDH Podmokly – rovněž velice dobře zajištěná akce,noční útok-velká 
účast 

- výročí SDH Štítov -  dobře organizačně připravené, dobrá účast, ukázky. 
Bylo konstatováno, že okrsek funguje na dobré úrovni 

- SDH Cekov – otevření hasičské zbrojnice – jedna z nejlepších zbrojnic 
ve sborech, obzvlášť když se jedná o malou obec jako je Cekov.   
Ve sboru problémy s finančními prostředky, je třeba ještě dostavět 
klubovnu. 

- výročí SDH Mlečice – dobrá účast, velice dobře vedení schůze, krásná 
soutěž koňských stříkaček. Sbor by měl více oceňovat své členy. 

- soutěž v Týčku – velice dobrá soutěž i účast, bylo konstatováno, že  
podobných soutěží by se mělo konat na okrese více – hodnotné, pobaví 
účastníky a stmeluje kolektiv 

- soutěž v SDH Bujesily – rovněž na dobré úrovni, organizačně dobře  
zajištěna a zvládnuta i časově, jedna z nejlepších soutěží v okrese 

     P. starosta Frost poděkoval všem členům výk. výboru, kteří se oslav    
      zúčastnili.   
10) Zhodnocení krajského kola soutěže v PS v Plzni 
      P. starosta Frost: vyzdvihl dobrou práci technické čety, pracovala i nad  
      rámec svých povinností. Štáb fungoval velmi dobře, bohužel došlo  
      pozdním příjezdu komentátora.  Občerstvení – kvalitní – zajištěno od  
      OSH Rokycany. P. Frost hovořil o přebírání překážek a stadionu v pátek – 
      den před konáním soutěže. Znovu hodnotil dobrou práci technické čety. 
      P. Pecháček – kladně hodnotil zpracování stravenek. 
      P. Frost hovořil o otištění článku v Rokycanském Deníku – poděkování 
      všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Dále informoval 
      o výsledcích soutěže – zveřejněny na web. stránkách OSH Rokycany. 
 
11) Příprava podzimního kola hry Plamen 
      Pí Baslová – probíhají přípravy, soutěž zajištěna, je třeba pouze povolení 
     majitele pozemku (Ing. Colorado Mansfeld). Při této příležitosti vyzvala 
     členy výkonného výboru, aby působili ve sborech s mladými hasiči  
     k vytváření dalších kolektivů MH. 
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12) Příprava shromáždění představitelů sborů 
      Byl navržen termín 27. listopadu 2010 – hlasováním schváleno. 
      P. Svoboda přečetl návrh programu – obdobný jako v předchozím roce. 
     Materiály na shromáždění včetně programu budou připraveny vedením OSH  
     a předloženy ke schválení na jednání výk. výboru dne 10.11.2010. 
     - zpráva o činnosti  OSH  za rok 2010 – p. Frost 
     - předložit návrh na složení mandátové komise – bude zvolena na místě 
     - čerpání rozpočtu + návrh rozpočtu 2011 – pí Sedláčková 
     - zpráva OKRR – pí Radoňová 
    Bylo by vhodné, aby do následujícího jednání výkonného výboru byly  
    předloženy zprávy z odborných rad.  Shromáždění představitelů sborů 
    bude dořešeno na jednání VV 10. listopadu 2010.  
 
13) Různé: 
    - pí Radoňová – hovořila o web. stránkách OSH Rokycany, poděkovala  
      p. Strejcovi za jejich vytvoření a vedení 
    - p. Strejc – stránky mají dosud své problémy, je třeba dořešit, zda ponechat 
      všechny zavedené sekce. Výkonný výbor a zasloužilí hasiči – chybí  
      fotografie, nutné doplnit.  Je třeba toto řešit spolu s fungováním okrsků.  
      Ve výkonném výboru jsou zástupci jednotlivých okrsků, každý by měl  
      ve svém okrsku zajistit potřebné chybějící záležitosti.  Rovněž je třeba 
      průběžně aktualizovat kontakty na sbory.  
      Soutěže – na web. stránky stále přichází nedostatečný počet pozvánek 
      a informací o těchto akcích – na stránkách by měly být zveřejněny 
      všechny akce na okrese s dostatečným předstihem a ne, aby zde byly 
      zveřejňovány informace převzaté z místního tisku apod. Je jedině na nás, 
      jak budou web. stránky fungovat dále.  

- p. Svoboda – ve výkonném výboru jsou zástupci všech okrsků, je nutné 
      kontaktovat sbory a upozornit je na to, aby byly včas nahlášeny na OSH 
      všechny akce – včasná publikace a tudíž i větší účast veřejnosti. 
      Bude začleněno do usnesení z tohoto jednání. 

- p. Frost přečetl žádost o vyznamenání – p. Lev, SDH Prašný Újezd – 
Čestný funkcionář  SH ČMS. Přítomnými schváleno.  

- p. Svoboda informoval o žádosti o ocenění p. Prachňara – SDH Drahoňův 
Újezd – nesplňuje podmínku časového limitu 5 roků. VV navrhl pouze 
ČU SHČMS 

- p. Frost oznámil konání krajského výkonného výboru v Měmčovicích, 
- p. Frost přečetl pozvánku na Memoriál Vl. Procházky v Kříších a žádost  

o pomoc při zajišťování rozhodčích – výkonný výbor schvaluje pomoc 
okrsku č. 9 Břasy a poskytne rozhodčí na tuto akci 

      -   p. Pecháček hovořil o plánovaném zbourání příčky v místnostech 
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        na sekretariátu OSH. P. Frost – při bourání a ostatních pracích je třeba 
        pomoc několika členů výkonného výboru, předběžný termín je 2. polovina 
        měsíce září. Byl proveden soupis materiálu, bourání příčky bylo schváleno, 
        bude provedeno svépomocí a materiál bude financován HZS Pk – 
        územní odbor Rokycany 
         
   -   p. Svoboda informoval o plánované okrskové soutěži v tomto roce 
       okrsek č. 15 dne 5. září v Cekově od 9.00 hod., 
    -   p. Pecháček hovořil o nutnosti zhotovit nové tablo, je třeba, aby členové, 
        u kterých  chybí fotografie,je dodali. Dále hovořil o web. stránkách 
        OSH Rokycany – skutečně je třeba aby se zapojovalo více sborů, 
        v tomto smyslu je třeba apelovat na starosty sborů na shromáždění 
        představitelů SDH. 

- p. Svoboda navrhl, aby členové výk. výboru, u nichž chybí fotografie, byli  
na tablo vyfotografováni na shromáždění představitelů sborů 

- p. Frost navrhl předběžné jednání vedení  OSH Rokycany 
na 20. října od 17.00 hodin 

- p. Strejc informoval o výročí 105 let SDH Mešno – proběhla slavnostní 
schůze a položení věnců 

- p. Strejc hovořil o okrskové soutěži 28.8. 2010 a v této souvislosti 
i o počtu družstev na okrscích: v tomto okrsku byla pouze 3 soutěžní 
družstva, bylo by dobré zvážit možnost sloučení okrsků v rámci soutěží, 
případně sloučit okrsky v rámci územního uspořádání napořád – zvážit 
přínosy případných sloučení. Dále p. Strejc vyjádřil jednoznačnou 
podporu všech soutěží na okrese, upozornil však na pivní štafety a 
podobné soutěže – v rámci disciplin by mohly být problémy s pojištěním, 
pravidly apod. – návrh řešit tyto discipliny jiným způsobem 

- p. Král – tyto akce přitahují diváky i účastníky – vyšší účast 
- p. Pecháček – navázal na slučování okrsků v rámci soutěží – dlouhodobá 

příprava je mnohdy pro 2-3 sbory, je dobré uskutečnit společnou 
okrskovou soutěž s tím, že každý okrsek bude vyhodnocován zvlášť 

 
15) Návrh na usnesení 
         Pí Sedláčková přečetla návrh na usnesení – viz příloha tohoto zápisu. 
 
 16) Závěr 
 
Zapsal:                        Sedláčková Věra 
Ověřovatelé zápisu:   Král Ladislav, Pecháček Jan 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 6/2010 
          



 
 
 
 

 
     
    

 
 

     
   

      
     
 
 
   
 


