Váţené hasičky, váţení hasiči !
Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme
za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních ţivotech.
Přesto si troufáme říci, ţe se nám společně podařilo dosáhnout mnoho dobrého a pozitivního.
Ve svých zprávách Vás o mnohém budou informovat jak starostka OSH, tak i vedoucí
odborných rad.
V podkladech, které máte před sebou, jsou především výsledky hospodaření našeho OSH
za období od ledna do září 2011, návrh rozpočtu na rok 2012, metodický návod jak zajistit
průběh výročních valných hromad, informace o placení členských příspěvků a programu
pro evidenci členů, dále kalendář okresních, krajských a republikových soutěţích, kalendář soutěţí
O pohár okresní odborné rady mládeţe a také termíny jednání výkonných výborů na všech
úrovních.
Veškeré aktuální zprávy z dění v našem Sdruţení jste si jiţ zvykli sledovat
na internetových stránkách OSH – www.oshp.cz a také na stránkách ústředí SH ČMS –
www.dh.cz. Máte tak moţnost se ke všem pozvánkám, důleţitým sdělením, metodickým
materiálům a dalším informacím dostat včas a kdykoliv potřebujete.
K tiskopisu – HLÁŠENÍ O ČINNOSTI ZA ROK 2011 – prosíme, věnujte vyplnění pozornost a
pokud jej budete vyplňovat ručně, dbejte na čitelnost všech údajů a dodrţte termín odevzdání
na OSH – do 31. ledna 2012 !!! Tiskopis najdete v elektronické podobě na www.oshps.cz
v dokumentech výkonného výboru.
Veškeré zprávy budou po dnešním jednání, včetně zápisu a usnesení Shromáţdění představitelů
SDH uveřejněny na webových stránkách pro Vaši další potřebu.
Věříme, ţe se aktivně zapojíte do diskuse, která Vám dá prostor pro Vaše připomínky, kritiku,
případně pochvalu práce výkonného výboru i odborných rad.
Děkujeme Vám za Vaši celoroční hasičskou práci, za mnoho odpracovaných brigádnických
hodin, za nasazení při výjezdech v jednotkách, za trpělivou práci s mladými hasiči od nejútlejšího
věku, za skvělé hasičské sportovní výsledky, za organizování společenských a kulturních akcí
a za spoustu další, mnohdy nedoceněné práce a aktivity.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým pracovní i osobní pohodu, nezbytnou dávku štěstí
a radosti a především pevné zdraví do nadcházejícího roku 2012 !

Výkonný výbor Okresního sdruţení hasičů
Plzeň - sever

METODICKÝ

NÁVOD

k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH )
VVH proběhnou v období listopad 2011 aţ leden 2012. VVH okrsků proběhnou
do 29. února 2012 ! K přípravě VVH se uskuteční výborová schůze SDH, kde se dohodne
termín, čas a místo konání. Termín se nahlásí na OSH v předstihu tak, aby se jednotliví členové
Výkonného výboru OSH mohli zúčastnit jejich jednání, a aby termíny mohly být zároveň
projednány na okrskových aktivech.
K řádnému zabezpečení obsahu jednání je zapotřebí, aby kaţdý člen výboru připravil písemnou
zprávu o činnosti z úseku, za který odpovídá. Celkovou zpracovanou zprávu přednese určený
člen výboru SDH ( starosta, místostarosta, velitel,… ). V této zprávě by se mělo vycházet z plánu
činnosti SDH schváleného na poslední VVH. V úvodu by se přítomní měli seznámit se
splněnými úkoly a dosaţenými výsledky, potom zdůvodnění proč některé úkoly nebyly splněny a
jaká byla přijata opatření k jejich splnění. ( např. zhodnoťte odbornou přípravu velitelů, strojníků,
preventistů, účast na soutěţích, činnost na úseku mládeţe a oblast společenského dění v SDH )
Na závěr se uvedou úkoly, které by měly být zabezpečeny v příštím roce.
Nedílnou součástí VVH je zpráva kontrolní a revizní rady nebo revizora účtů, kteří by se měli
vyjádřit ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládání prostředků a placení členských
příspěvků.
Úspěšný průběh VVH značnou měrou ovlivňuje řídící jednání, a proto pověřujeme
řízením VVH takového člena, který má potřebné zkušenosti a přirozenou autoritu.
V čl. 10 Stanov SH ČMS je uloţeno, ţe z kaţdého jednání rozhodujícího orgánu je pořízen
zápis, to znamená i z jednání výboru SDH. Z valné hromady pak – usnesení je přijato – hlasuje-li
pro něj většina přítomných.
Tento stručný metodický návod nemůţe vystihnout všechny problémy, které budou
v přípravě a průběhu VVH řešeny, ale slouţí jako základní vodítko.

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a
revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2012
Program výroční valné hromady
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zahájení a přivítání hostů
volba návrhové komise
zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2011
zpráva kontrolní a revizní rady
návrh činnosti SDH na rok 2012
diskuse, případně ocenění členů
usnesení a závěr

Usnesení VVH SDH ____________________________________
Konané dne ______________ v ( místo ) ____________________
VVH SDH ____________ po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2011, zprávy
revizora, plánu práce na rok 2012, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:
Schvaluje :
1) zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2011
2) zprávu KRR nebo revizora účtů SDH
3) plán činnosti SDH na rok 2012
4) plán práce výboru SDH
5) hlášení o činnosti SDH za rok 2011
6)
7)
Ukládá výboru SDH :
1) zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní VVH
2) vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
3) vyuţívat k činnosti zpravodaje OSH
4) zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromáţděních
5)
6)
Ukládá všem členům SDH :
1) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2012
2) nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH _________________
Po provedené revizi hospodaření SDH předkládám tuto revizní zprávu :
Zůstatek k začátku roku ke dni _________
I.
v pokladně SDH činil ___________________________________ Kč
II.
na běţném účtě ( v bance, spořitelně ) činil __________________ Kč
Příjem za rok 2011
Vydání za rok 2011
Zůstatek pokladna________________účet___________________ k 31. 12. 2011 :
Vypracoval _____________________________ dne _______________________
Za kontrolní a revizní radu SDH : _______________________________________
____________________________________

Plán práce výboru SDH ______________________
TERMÍN VÝBOROVÉ SCHŮZE _____________________
1) kontrola zápisu a plnění úkolů
2) projednání odborné přípravy členů JPO
3) placení členských příspěvků
4) ………….

zodpovídá : jednatel, starosta
zodpovídá : velitel
zodpovídá : hospodář

TERMÍN VÝBOROVÉ SCHŮZE ______________________
1) kontrola zápisu a plnění úkolů
2) projednání úkolů na úseku prevence
3) akceschopnost techniky
4) ……………..

zodpovídá : jednatel, starosta
zodpovídá : preventista
zodpovídá : strojník

TERMÍN VÝBOROVÉ SCHŮZE ______________________
1) kontrola zápisu a plnění úkolů
2) práce s mládeţí
3) zabezpečení druţstev na soutěţích
4) plán kulturních a jiných akcí

zodpovídá : jednatel, starosta
zodpovídá : vedoucí mládeţe
zodpovídá : velitel
zodpovídá : dle určení v SDH

Termíny VVH SDH a okrsků nahlaste písemně, telefonicky
nebo e-mailem včas, aby mohl být určen delegát na Vaši
valnou hromadu.
Výroční valné hromady SDH m u s í být provedeny
do 31. 1. 2012 a VVH okrsků do 29. 2. 2012 ( s programem
jako VVH SDH )

Členský příspěvek byl Shromáţděním představitelů SDH v Kralovicích, dne 13. 11. 2010
schválen ve výši 100,- Kč/rok pro řádného dospělého hasiče a pro mladé

hasiče do 18-ti let je členský příspěvek ve výši 50,- Kč.
S úhradou členských příspěvků na rok 2012 mohou SDH začít i h n e d !
Termín pro odvod členských příspěvků je do 31. ledna 2012 !!!
Platbu můţete uskutečnit buď hotově na Okresním sdruţení hasičů Plzeň – sever, poţární stanice
HZS Pk Plzeň – střed, Pobřeţní 17 nebo kancelář Hasičská zbrojnice Kralovice dle úředních dnů
nebo bankovním převodem na číslo účtu 236 675 071 / 0300
Do variabilního symbolu zapište vţdy registrační číslo SDH - nikoliv IČ !!!

Formulář tohoto hlášení jste dnes obdrţeli v materiálech - ( NEPOUŢÍVEJTE PROSÍM
„STARÉ ZÁSOBY“ ). Jeho elektronická podoba je rovněţ k dispozici na webových
stránkách – www.oshps.cz ( dokumenty VV ). Věnujte prosím náleţitou pozornost v š e m
vyplňovaným údajům a n e z a p o m e ň t e v ostatním sdělení na uvedení termínů
Vašich soutěţí, memoriálů, oslav apod., coţ je důleţité pro zpracování termínového
kalendáře akcí na rok 2012 !!! Neuvedete – li termíny, nesmíte se podivovat nad
skutečností, ţe o Vaší akci nevíme. VŠE JE O KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI !!!
Pokud budou provedeny z m ě n y ( doplnění , nové volby ) ve výboru SDH nebo okrsku je
Vaší povinností zpracovat novou přílohu k registračnímu listu, a to 2x – 1x pro OSH a 1x
pro SDH ! ( tiskopis najdete na www.oshps.cz v oddíle výkonný výbor, dále dokumenty
VV ) Prosím, pokud budete tiskopisy vyplňovat ručně, dbejte na čitelnost !!!
Vše vyplňujte hůlkovým písmem !
Hlášení o činnosti za rok 2011 doručte osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail :
oshps@oshps.cz nejpozději do 31. ledna 2012 !!! Termín je nutné dodrţet z důvodu
dalšího zpracování pro ústředí SH ČMS a pro stanovení členské základny za rok 2011.
OSH musí hlášení za celý okres odevzdat do 29. února 2012 !

Pro evidenci členské základny je zpracován program, který je přístupný na internetu odkudkoliv,
a to po zadání uţivatelského jména a hesla, které Vám na vyţádání bylo uděleno v kanceláři OSH.
Pokud přístup nemáte, poţádejte si o něj !
Program Vám umoţní p o u z e nahlíţení do Vaší evidence, nikoliv zápis a moţnost
tiskových sestav ! Tvůrci programu intenzivně pracují na moţnosti zápisu Vašich aktivit
a to tak, aby jste nemuseli v budoucnu vyplňovat Hlášení o činnosti.
Ten, kdo nebude chtít vyuţívat program EVIDENCE SDH, můţe si v kanceláři OSH
poţádat buď o tištěnou podobu seznamu svých členů daného SDH nebo mu tento
seznam bude zaslán elektronicky.

ÚŘEDNÍ DNY :
Kancelář Kralovice – Hasičská zbrojnice ( pod mlékárnou ), Ţatecká 503

Pondělí

8,00 – 12,00

12,30 – 15,30

Kancelář Plzeň, Poţární stanice Plzeň – střed, Pobřeţní 17

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Telefon / fax / záznamník

Internetové stránky SH ČMS

7,30 – 12,00
7,30 – 12,00
7,30 – 12,00
7,30 – 14,00
377 270 333

12,30 – 15,00
12,30 - 16,30
12,30 – 15,00
odpoledne dle domluvy
e-mail : oshps@oshps.cz

Ústředí PRAHA
OSH Plzeň – sever

www.dh.cz
www.oshps.cz

Mobil – starostka a pracovník kanceláře OSH p. Alena Foldová

724 786 590

UPOZORNĚNÍ – posledním dnem v letošním roce, kdy je kancelář OSH
otevřena je středa 21. 12. 2011
Kancelář bude opět v provozu od 3. 1. 2012 – čerpání řádné dovolené !

Členskou přihlášku, podle Stanov SH ČMS, příloha č. 5 po vyplnění a vlastnoručním podepsáním
člena projedná a schválí výbor SDH a potvrdí přijetí člena na přihlášce – razítkem a podpisem
starosta SDH. Na základě této přihlášky vystaví OSH členský průkaz ( tiskopis členské přihlášky
najdete na internetových stránkách OSH, v dokumentech výkonného výboru ).
Členský průkaz SH ČMS je dokladem pro kaţdého člena o příslušnosti k členské základně SH
ČMS. Na titulní straně je číslo průkazu, datum vystavení, razítko a podpis OSH. Pro vystavení
nového členského průkazu je nutná fotografie ( 3 x 4 cm ), pod fotografií je příjmení a jméno,
rodné číslo člena a datum vzniku členství. Pravdivost údajů potvrzuje člen svým podpisem.
Bez záznamu o placení členských příspěvků je průkaz neplatný !
Odhlášení nebo převod člena z jednoho SDH do druhého se provádí písemně, průkazně
a včas !
Upozornění : Z důvodu vyšší nákupní ceny bude od roku 2012 za členský průkaz vybírána částka
10,-- Kč pro dospělé i mladé hasiče !

TERMÍN
5. 5. 2012
19. a 20. 5. 2012
červen
červen
3. 6. 2012
5. – 8. 7. 2012
červenec nebo srpen

31.8. – 2. 9. 2012
28. 9. 2012

NÁZEV SOUTĚŢE NEBO AKCE
Memoriál Vendulky Fránové
Závěrečné kolo hry Plamen
Krajské kolo hry Plamen
Krajské kolo dorostu
Okresní kolo v poţárním sportu
MČR hry Plamen a dorostu
Krajské kolo v poţárním sportu
MČR druţstev SDH a HZS v poţárním
sportu

MÍSTO POŘÁDÁNÍ
CPS Plzeň - Košutka
?
?
?
Plzeň - Skvrňany
Karlovy Vary
?
Uherské Hradiště, kraj
Zlínský

MČR druţstev v klasických disciplínách CTIF

Dvůr Králové nad Labem

Termínový kalendář okresních, krajských a republikových soutěţí bude průběţně
aktualizován na www.oshps.cz, včetně termínů a místa pořádání !!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TERMÍN
5. 11. 2011
4. 12. 2011
18. 2. 2012
17. 3. 2012
duben 2012
???
6. 5. 2012
23. 6. 2012
24. 6. 2012
22. 9. 2012

POŘADATEL
SDH Nevřeň
SDH Ledce
SDH Obora
SDH Úněšov
SDH Manětín
SDH Horní Hradiště
SDH Úněšov
SDH Horní Bělá
SDH Mrtník
SDH Všeruby

KONTAKT
J. Šebková
J. Suchý
K. Müllerová
J. Sak
K. Hanus
L. Slachová
J. Sak
T. Polcar
M. Vejvoda
J. Frána

723 068 673
603 293 328
603 385 590
604 575 141
606 393 013
723 819 415
604 575 141
724 765 131
608 373 725
724 181 189

Případná změna termínů pohárových soutěţí OORM bude včas oznámena pořadatelem.

Termíny jednání VV jsou uvedeny pro Vaše podávání návrhů na vyznamenání
(minimálně měsíc předem – republiková nebo krajská vyznamenání minimálně tři
měsíce předem ) a pro Vaše případné dotazy, náměty apod. Na www.oshps.cz budou
termíny jednání na okresní, krajské i republikové úrovni průběţně aktualizovány !!!

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever :
13. ledna
9. února
15. března
19. dubna
17. května
28. června
6. nebo 13. září
11. října
8. listopadu
17. nebo 24. listopadu
13. prosince

kancelář OSH, Pobřeţní 17
kancelář OSH, Pobřeţní 17
výjezdní zasedání – místo bude upřesněno
kancelář OSH, Pobřeţní 17
kancelář OSH, Pobřeţní 17
společné jednání se starosty okrsků, místo bude upřesněno
kancelář OSH, Pobřeţní 17
pouze vedení OSH, kancelář OSH, Pobřeţní 17
kancelář OSH, Pobřeţní 17
Shromáţdění zástupců SDH
kancelář OSH, Pobřeţní 17

Výkonný výbor KSH Plzeňského kraje :
21. února
27. března
17. dubna
5. května
11. září
23. října
13. listopadu

Shromáţdění zástupců OSH
zajišťuje OSH Plzeň – sever
Shromáţdění zástupců OSH

Výkonný výbor ústředí SH ČMS :
19. ledna
22. března
13. dubna
14. dubna
14. června
20. září
19. října
20. října
22. listopadu

Praha
Přibyslav
Přibyslav
Shromáţdění starostů OSH, Přibyslav
Přibyslav
Přibyslav
Přibyslav
Shromáţdění starostů OSH, Přibyslav
Přibyslav

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Vám, dobrovolným hasičům, nabízí i nadále tyto
pojišťovací produkty :
 pojištění staveb
 pojištění domácností
 pojištění odpovědnosti
 havarijní pojištění
 povinné ručení
 úrazové pojištění
 cestovní pojištění
 ţivotní pojištění
MOŢNOST SLEV PRO DOBROVOLNÉ HASIČE 10 – 20 % !!!
Kontakt : HVP, a.s. pobočka Plzeň, Purkyňova 27, 301 36 Plzeň
telefon 377 220 187, e-mail : plzen@hvp.cz
Zprostředkovatel : Alena Foldová, telefon 724 786 590, e-mail: alenafoldova@seznam.cz
Sbory dobrovolných hasičů, které mají s HVP, a.s. uzavřenou platnou „SMLOUVU O
SPOLUPRÁCI“ a jejichţ číslo spolupracujícího SDH bude uvedeno na pojistných smlouvách,
získají odměnu ze zaplaceného pojistného.

Prodejna Plzeň se přestěhovala !!!
Prodejna VPO, a.s. Plzeň se přestěhovala do větších lukrativnějších prostor, čímţ chce vyjít vstříc
stále náročnějším poţadavkům svých zákazníků a zlepšit kvalitu poskytovaných sluţeb.
Prodejna se nachází na adrese : Barrandova 353/14 ( roh ulice Koterovská a Barrandova
na Slovanech ).
Pracovní doba :
Pondělí – středa
7,00 – 10,30 11,00 – 15,30
Čtvrtek
7,00 – 10,30 11,30 – 18,00
Pátek
7,00 – 10,30 11,00 – 14,00
Kontakty :
- telefon 377 461 444
- fax
377 462 105
- e – mail: plzen@vyzbrojna.cz

