
Zápis z jednání VV OSH – PV, ze dne 2. 6. 2022 

Přítomni: Šindelářová Zdenka, Kubát Jan, Tomek Karel, Tomeček Libor, Pokorný František, Stehlík Karel, 

Křížová Blanka, Tomečková Martina, Šindelář Miroslav, Šafránek Milan, Brabec Josef 

Omluveni: Králík Jan, Křížek Jan, Dušek Jaroslav 

Neomluveni: Strnad Miroslav 

 

Zahájení jednání: 17:00 hodin 

Předsedající: Starosta OSH Šindelářová Zdenka 

Zapisovatel: Kubát Jan 

Ověřovatelé: Stehlík Karel, Křížová Blanka 

 

- Na úvod bylo sděleno, že na základě zaslaných usnesení okrsku č. 6 a 7 se jednání VV budou 

zúčastňovat: za okrsek 7 Křížová Blanka, která bude zastupovat Duška Jaroslava. A za okrsek 6 

Tomečková Martina, zastupující Křížka Jana. 

 

Program jednání 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání VV 

2. Vyhodnocení okresní soutěže v požárním sportu 

3. Vyhodnocení okresního kola PLAMEN/DOROST 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Ještě jednou pochvala všem sborům za včasné uhrazení členských příspěvků.  

Na minulém jednání byla navržena ocenění a čestná uznání, která byla i schválena.  

V sobotu 4.  6. 2022 proběhne v Českém Brodě závod 60 m překážek, které je organizováno OSH Kolín, 

kam je možné přihlášení našich sborů. Bude následně z výsledků vytažena časomíra našich závodníků 

a bude bráno jako výsledky v našem okresu. Pro PV jako postupové. 

Aktuálně přihlášený Struhařov a Turkovice, Říčany zvažují, postoupily však na krajské kolo Plamenu a 

dorostu, tak je možné, že budou spíše trénovat. Od následujícího roku pořádání závodu v této disciplíně 

proběhne i na našem okrese, a sice jako postupové soutěže. Předpoklad je zhruba polovina měsíce 

června. Bude později projednáno při sestavování všech termínů soutěží.  

2. Vyhodnocení okresního kola v požárním sportu 

Šafránek Milan: Poděkování všem podílejících se na přípravě a průběhu soutěže. 

Během průběhu závodu nenastalo žádné zaváhání a vše proběhlo hladce. Poděkování SDH Úvaly za 

dodání vody pro požární útoky, kteří ji zajistili, bez nároku na proplacení nákladů spojených 



s přepravou. Celkové náklady této soutěže činí 9.004,- KČ. Nejvyšší položky jsou za nákup pohárů, 

baterie do optozávor a pásky na ruku. 

Poděkování starostkou opět všem v rámci organizace soutěže, soutěžícím, rozhodčím a technické četě 

v čele panem Tomečkem Liborem. 

Poděkování SDH Tehovec za dovoz a odvoz domečku. 

Šafránek Milan: Zvážení nákupu kontejneru na uskladnění překážek. Během následné debaty na toto 

téma bylo zhodnoceno, že se musí vymyslet nejadekvátnější způsob uložení a uskladnění okresních 

překážek a toto téma se bude do budoucna řešit. Poptají se různé možnosti, které budou vyhovující. 

3. Vyhodnocení okresního kola PLAMEN/DOROST 

Plamen s pěknou účastí družstev, průběh soutěže vyhodnocen jako bezproblémový. Jediným 

zádrhelem byla nefunkčnost jedné z okresních PS 12, ale posunutím startovní listiny a opravou stroje 

došlo jen k menšímu zdržení, které se dohnalo. 

Pan Tomeček se omluvil za své pochybení v neodeslání opravených výsledků z podzimního kola ZPV, 

kdy tedy v průběhu jarního víkendu došlo k nutné opravě, a tedy posunu výsledkové listiny. K chybě 

došlo špatným vzorcem ve sčítací tabulce, kde se čekací čas u jednoho z družstev neodečetl, ale připsal.  

Sbory byly požádány o zpětnou vazbu k proběhlému jarnímu kolu. Došly tři odpovědi, a to od sborů 

Tehovce, Úval a Senohrab. Zpětná vazba a vyřešení dotazů proběhlo při zasedání OORM dne 1. 6. 2022, 

kde byla všechna proběhlá okresní kola také zhodnocena. 

Dorost s menší účastí, kdy tímto vlivem docházelo ke zdržení v průběhu plnění disciplín, protože se 

soutěžící velmi rychle vraceli ke druhým pokusům a bylo třeba posečkat k přípravě materiálu.  

Vyúčtování z obou soutěží, tedy Plamen a dorost viz příloha předložena panem Tomečkem. Založena 

se zápisem v kanceláří OSH PV. 

Poděkování městu Čelákovice za sponzorský dar, ve výší 60. tis korun, na pokrytí nákladů na stravování 

závodníků, rozhodčích, vedoucích, technické čety a dalších.  

Poděkování panem Tomečkem a paní Šindelářovou všem, kteří se příprav a realizace těchto soutěží 

účastnili, ať už realizačnímu štábu a rozhodčím, tak sborům. 

4. Došlá pošta 

- Došlá pozvánka od KSH, na setkání Zasloužilých hasičů, které se bude konat 23. 6. 2022 od 9:30 

v pivovaru Krušovice. Za OSH PV pojede, jako zástup za paní Šindelářovou, náměstek Kubát 

Jan, a sice z důvodu rekonvalescence paní starostky. Za OSH 10 lidí + 2 řidiči + 2 OSH, účast je 

již potvrzená. 

- SDH Doubek, žádost ocenění stuha k čestnému praporu 3. stupně, u příležitosti 125 let založení 

sboru. VV bere na vědomí. 

- Návrh na čestné uznání SHČMS pro pana Milana Vaňka z SDH Káraný. VV bere na vědomí. 

- Oznámení o změně vlastníka. S účinností od 19. 5. 2022 došlo ke změně vlastní objektu na 

adrese Ohradní 26. Vlastníkem se stala firma Pro-Fans – součást Holdingu Penta. Jedinou 

aktuální změnou, je změna čísla účtu, pro odesílání plateb za nájem prostor kanceláře.  

- 13. 8. 2022 Oslavy sborů SDH Káraný a SDH Hrusice. 

 

 



 

5. Různé 

- Paní Šindelářová uvedla, že jednání VV se v letních měsících neuskuteční. V případě potřeby se 

sejde vedení VV, v případě nutnosti projednání neodkladných záležitostí, případně se domluví 

na schválení vzdáleným způsobem. Stejně tak kancelář OSH PV bude v letních měsících 

zajištěna paní Hruškovou v podobě práce z domova. V případě nutnosti po předchozí domluvě 

možnost návštěvy kanceláře v libovolném dni.  

- VV projednal, schválil a přijal usnesení o příspěvku ve výší 3.000,- Kč pro družstvo a 1.000,- Kč 

pro jednotlivce, kteří budou reprezentovat OSH PV na soutěžích vyšší kategorie. Platí pro 

Plamen, dorost i požární sport. Odhlasováno: Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 

Usnesení VV – 1. 6. 2022 – pro družstva a jednotlivce reprezentující OSH Praha - východ na vyšších 

kolech náleží odměna ve výši 3.000 Kč na družstvo a 1.000 Kč pro jednotlivce.  

- 4. 6. 2022 třetí kolo DHL v Křížkovém Újezdci, shodně dětský železný hasič Senohraby. 

- 18.  6. Modletice 130 let.  

- Příprava předávání POODM 14.  6. 2022 od 17.00 hodin na stanici HZS Říčany 

- Pan Šafránek řešil problém s vysílačkami při soutěžích. Je jich nedostatek. Budou zjištěny 

možnosti k případnému zakoupení. 

- Pan Brabec: Pochvala rozhodčím za správné rozhodování, které bylo v souladu s aktuálně 

nastavenými pravidly. Vzešla diskuse na téma přísnosti a posuzování jednotlivých úkonů. Tedy 

v rovině vedení závodníka a pokynu vedoucího k závodníkovi. Nastavení pravidel nesestavuje 

OSH, a tudíž nelze s touto situací na naší úrovni cokoliv dělat. Možné je zaslat návrh na 

případnou úpravu na ústředí, které tato pravidla sestavuje. V listopadu proběhne setkání 

s tvůrci pravidel, kam by měl jet pan Šafránek, který se k panu Brabcovi přidal s nesouhlasem 

k tomu, jak aktuálně některá pravidla jsou nastavena.  

- Pan Stehlík vyprávěl o slavnostním předávání ZH panu Stanislavu Kopeckému, které zhodnotil 

jako velmi pěkné a důstojné dané situaci.  

- Pan Pokorný přednesl, že nechá vyhotovit jmenovky s fotkami nových ZH, které se přidají na 

tablo ZH. 

- Následující dotaz směroval ke skutečnosti pádu časomíry během závodů. Časomíra upadla 

z důvodu nepřízně počasí a neočekávaného nárazového větru. Pan Tomek vysvětlil, co se stalo, 

stejně tak, že na místě časomíru opravil a je v pořádku a funkční. Jediné, co se dolepí, je 

popraskaný plast. Pan Pokorný navrhl možnosti přidělání držáku na „Bednabus“. 

- Pan Šindelář pronesl poděkování všem zúčastněným rozhodčím za průběh soutěže, jediné, co 

ho mrzí, je nedostatečná odezva od oslovených rozhodčích k účasti na soutěžích. 

- Debata k přidělování příspěvků okrskům a účetní započítání. Sborům s právní subjektivitou 

odesílání na číslo účtu okrsku, v případě neprávní subjektivity na základě výdajového dokladu 

ze strany OSH. V případě zápisu z jednání okrsku, možnost o odhlasování členských sborů, o 

zaslání na zvolený bankovní účet.  

- Pan Kubát – přednesení možnosti uspořádání speciálního představení pro hasiče. A to 

v Divadle bez Hranic. DBH Křesomyslova 14, Praha. Možnost výběrů z repertoáru divadla. Tedy 

soukromé představení pro zájemce z OSH PV, s možností pohoštění, a to celkově za sníženou 

cenu vstupného. Předpokládaný termín v následující divadelní sezoně. Bude dojednán možný 

termín představení v období podzimu a následně bude domluven způsob prezentace pro sbory 

(zajistí pan Kubát). 

 

Konec jednání: 19:15 hodin 



Následující jednání VV dle domluvy, viz úvod zápisu. V letním období dle potřeby VV, následně 

bude termín dalšího řádného jednání domluven. 

 

Příští jednání VV bude 1.9.2022 od 17:00 v Ohradní ulici 

 

 

Ověřovatelé:   Karel Stehlík 

                           Blanka Křížová 

 

 


