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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Praha-západ konaného dne 7. září 2022 

v kanceláři OSH PZ, K Výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav 

 

Přítomni: 

1. Josef Myslín 

2. Petr Jeřábek 

3. František Král 

4. Rudolf Trnka 

5. Petr Kšána 

6. Petra Myslínová Cejpková 

7. Michal Zrno (příchod 16.42 hod.) 

8. Milan Vála (příchod 16.52 hod.) 

9. Filip Jankovec (příchod 17.11 hod.) 

 

Omluveni: 

1. Jiří Hrdlička 

2. Jan Posluh 

3. Miloslav Holý 

4. Barbora Pálková 

5. Jiří Čejka (předseda OKRR) 

6. Jiří Fürst 

7. Jaroslav Kopecký 

8. Jiří Wohlmuth 

9. Jan Menšík 

 

Průběh jednání: 

 

1/ Zahájení – starosta OSH zahájil jednání přivítáním přítomných v 16.40 hod. V tuto chvíli 

není jednání usnášeníschopné, neboť je přítomno pouze 6 členů Výkonného výboru (je třeba 

minimální účast 9 členů VV). Někteří členové VV však nahlásili pozdější příchod, proto do 

usnášeníschopnosti bude jednání vedeno jako porada s podáním informací, avšak bez hlasování 

o usnesení.  

 

2/ Dotační prostředky ze Středočeského kraje – starosta OSH podal informaci o přidělených 

prostředcích z dotace Středočeského kraje (přerozděluje KSH), které jsou od letošního roku 

nově rozděleny na podporu provozu a na podporu sportu.  

 

3/ Dotační prostředky z NSA – na okresní kolo hry Plamen a dorostu bylo OSH PZ přiděleno 

11.160,- Kč, na okresní kolo v požárním sportu 4.680,- Kč. 

 

V této souvislosti starosta OSH uvedl, že se mění struktura hry Plamen, což dle jeho názoru 

bude mít negativní dopady na činnost s mládeží v jednotlivých kolektivech. 

 

Vsuvka: V 16.42 hod. přišel p. Michal Zrno, počet členů VV s právem hlasovat se zvýšil 

na 7. Do usnášeníschopnosti chybí 2 hlasy.  

 

4/ Informace z vyšších orgánů – podány opět starostou OSH 

Krajská soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami – okres PZ měl své zástupce, avšak 

nepostoupili na MČR. 
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Krajské setkání Zasloužilých hasičů – v příštím roce je pořadatelem OSH PZ, vedení OSH se 

rozhodlo oslovit majitelku zámku Řitka, zda by setkání nemohlo proběhnout zde. Bude třeba 

prodiskutovat termín, neboť se již ozývají hlasy, aby akce neproběhla tradičně v červnu 

z důvodu velmi horkého počasí. 

 

MČR v požárním sportu – starosta poděkoval za reprezentaci SDH Zahořany – ženy. 

 

Krajská soutěž hry Plamen – reprezentovali starší žáci SDH Sloup a dorost ze Zahořan, také 

zde starosta poděkoval za reprezentaci. 

 

Vsuvka: V 16.52 hod. přišel p. Milan Vála, počet členů VV s právem hlasovat se zvýšil na 

8. Do usnášeníschopnosti chybí 1 hlas.  

 

5/ Proběhlé akce – starosta OSH vyslovil poděkování radě mládeže za realizaci okresního kola 

hry Plamene, přípravky a dorostu. K vlastnímu průběhu soutěží nemá výhrad, mrzí ho však 

nízká účast rozhodčích a členů štábu.  

 

Starosta dále vyslovil poděkování SDH Zahořany za realizaci okresní soutěže v požárním 

sportu a poděkoval dále SDH Nový Knín z okresu Příbram za pomoc v technické četě.  

V souvislosti s okresním kolem v PS vyjádřil p. Petr Kšána, že pro další ročníky je třeba větší 

zapojení členů Okresní odborné rady represe a měl by to být vedoucí OORR, který osloví členy 

rady s výzvou o zapojení se.  

 

Informace o krajské soutěži ve vyprošťování z vozidel – konala se 3. září 2022 v Rožmitále pod 

Třemšínem, na MČR postoupila jednotka z Rudné. Další soutěžní družstvo z našeho okresu 

(Mníšek pod Brdy) se umístilo jako čtvrté. 

 

Okresní kolo v běhu na 60 metrů – proběhlo v Roztokách 21. srpna 2022, soutěž byla pojata 

jako otevřená, avšak závodníci z okresu Praha-západ mohli postoupit do Krajského kola v běhu 

na 60 metrů, které se konalo v Rakovníce 4. září 2022. Příští rok se tato akce bude konat pod 

záštitou Okresní odborné rady mládeže.  

 

5/ Plánované akce 

Pohár starosty OSH – proběhne na hřišti v Pikovicích 10. září 2022 v kategorii muži sport, ženy 

sport a PS 12. Jsou zajištěni rozhodčí i zdravotní dozor, 2 postupující z každé sportovní 

kategorie budou reprezentovat okres na soutěži O pohár starosty KSH. 

 

6/ Informace z Okresní odborné rady mládeže – informace podal p. Zrno – jednání rady 

proběhlo online prostřednictvím Teams, uvedl požadavek na zakoupení nového přetlakového 

ventilu a podal informaci o proškolení 3 nových rozhodčích mládeže, kteří jsou aktivní a účastní 

se akcí. Současně konstatuje, že někteří z rozhodčích, kteří již získali dříve licenci, se odmítají 

zapojovat do konání akcí a účastní se jich jen tehdy, pokud je přítomen jejich kolektiv. Jakmile 

však jejich kolektiv neběží, rozhodčí se neúčastní. RM doporučuje, že je třeba, aby rozhodčí 

chodili i na přípravu soutěže den předem, seznámili se s dráhou atd. Požádal o zakoupení triček 

pro rozhodčí, kteří jsou aktivní.  

 

Vsuvka: V 17.11 hod. přišel p. Filip Jankovec, počet členů VV s právem hlasovat se zvýšil 

na 9, od této chvíle je jednání usnášeníschopné.  
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P. Zrno dále podal informaci o rozbití jedné ze vzduchovek na ZPV, zbývajících 5 vzduchovek 

je nyní v servisu, který zajistil p. Vršník z SDH Jílové u Prahy.  

 

Zimní halová soutěž v Dolních Břežanech – rada mládeže navrhuje udělat příští rok pro příští 

kolektivy. Starosta navrhuje, aby soutěž byla otevřená a aby byly kolektivy MH vyhodnoceny 

samostatně. Bude třeba probrat na radě mládeže, jaká bude koncepce soutěže.  

 

P. Zrno – rada mládeže se rozhodla, že od příštího roku budou jarní kola rozdělena – samostatně 

atletické disciplíny, samostatně pak požární útoky. Některé kolektivy říkají, že těch disciplín je 

na ně hodně, tudíž toto rozdělení je z toho důvodu, ale v kolektivech mohli se svěřenci lépe 

trénovat. Soutěže proběhnou na začátku a na konci května 2023.   

 

ZPV – informaci opět podal p. Zrno – soutěž už nespadá do hry Plamen, v rámci republiky se 

bude konat až v březnu 2024. U nás je teď nultý ročník, jenž bude pojatý jako setkání veřejnosti 

s kolektivy MH, kde budou moct jít diváci jít po trati, ale nebudou moci do vlastní soutěže 

zasahovat. Na realizaci akce by byl využit grant MŠMT na volnočasové aktivity. Rada mládeže 

rozhodla, že SDH bude platit startovné 300 Kč, bez ohledu na počet hlídek a zařazení do 

soutěžní kategorie. Z důvodu velkých zbytků jídel v minulých ročnících nebude letos 

zajišťována strava pro závodníky, pouze pro štáb soutěže. Akce proběhne ve Sloupu v neděli 

23. října 2022. Pravidla soutěže se nemění. Jediná novinka spočívá v tom, že název akce již 

nebude ZPV, ale půjde o setkání veřejnosti a Mladých hasičů.  

 

Okresní kolo uzlové štafety – proběhne 5. listopadu 2022, nebude již zajišťována strava pro 

kolektivy, bude vybíráno startovné. Na realizaci bude také využit grant MŠMT na volnočasové 

aktivity. 

 

Školení vedoucích mládeže – nebude již možno realizovat ve Skochovicích (majitel areálu 

Lávka má jiné záměry s prostorami), v současné době je v řešení náhradní lokace. 

 

Zástupci rady mládeže dostali za úkol projednat ve svých okrscích, kde by bylo možno 

uspořádat okresní kolo uzlové štafety pro dorost.  

 

Rada mládeže dále navrhuje oslovit Okresní odbornou radu represe s návrhem uspořádání 

soutěží pro jednotlivce, např. TFA.  

 

7/ Hlasování o usnesení – z důvodu čekání na usnášeníschopnost jednání je nyní hlasováno o 

jednotlivých usneseních: 

 

Hlasování č. 1 – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Na zapisovatele je navržena Petra 

Myslínová Cejpková, jako ověřovatelé p. František Král a p. Petr Jeřábek. 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo 

se nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 2022-09-07/1 bylo schváleno.  

 

Hlasování č. 2 – navržen příspěvek pro reprezentující družstvo ve výši 2 tisíc Kč formou 

věcného plnění z důvodu uplatnění dotačních titulů. U SDH Zahořany se jedná o 10 tisíc Kč, 

u SDH Sloup se jedná o 2 tisíce Kč. Příspěvek je navržen pro tento rok. 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 2022-09-07/2 bylo schváleno. 
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Hlasování č. 3 – zakoupení přetlakového ventilu po potřeby rady mládeže, oprava 

vzduchových pistolí a obalů, zakoupení triček pro aktivní rozhodčí. 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 2022-09-07/3 bylo schváleno. 

  

Hlasování č. 4 – propozice bývalé soutěže ZPV, nyní setkání veřejnosti a Mladých hasičů. 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 2022-09-07/4 bylo schváleno. 

 

Hlasování č. 5 – propozice okresního kola uzlové štafety 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 2022-09-07/5 bylo schváleno. 

 

 

8/ Různé 

a/ Vyznamenání – VV OSH PZ obdržel pouze jediný návrh na vyznamenání, a sice udělení 

věrnostní stužky 60 let p. Václavu Z. z SDH Bojov, proti udělení není námitek. 

 

b/ Soud s Vr. Horákem – soudní řízení s bývalým starostou OSH proběhne 13. září 2022, za 

OSH PZ jsou předvoláni Josef Myslín, Jiří Čejka a Jiří Hrdlička. 

 

c/ SDH Osnice – p. Jeřábek vznesl dotaz na situaci v SDH Osnice, kde byl před několika lety 

přítomen jednání o fungování SDH. V tuto chvíli je SDH Osnice řádně zapsaná jako právní 

subjekt, veškeré povinnosti vůči OSH jsou splněny. Statutární zástupce SDH Osnice byl řádně 

zvolen.  

 

d/ Pozvánka od SDH Mokropsy – starosta OSH seznámil přítomné s pozváním od SDH 

Mokropsy na slavnostní akt předání nového vyšívaného praporu. 

 

9/ Závěr – jednání bylo ukončeno v 17.49 starostou OSH, který poděkoval všem za účast a 

popřál šťastnou cestu domů.  

 

 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

 

Josef Myslín, starosta OSH: ……………………………………………………………… 

 

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu: ………………………………………………………….. 

 

František Král, ověřovatel zápisu: ………………………………………………………... 

 

Vyhotovení zápisu: 

 

Petra Myslínová Cejpková: ………………………………………………………………. 


