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OPATŘENÍ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ – SEVER, vydané 

na základě doporučení rozvolnění opatření SH ČMS Praha a 

schválené výkonným výborem OSH Plzeň-sever dne 26. května 2020 
 

Veškeré níže uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, 

ministerstev či příslušných krizových štábů. 

 

OBLAST MLÁDEŽE: 

- Bez náhrady se v roce 2020 ruší okresní, krajská kola hry Plamen, rovněž tak 

Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu 

- Výsledky 48. ročníku hry Plamen budou započítány jako výsledky podzimního 

(zahajovacího) kola, které proběhlo na podzim 2019 

- Soutěže dorostu a mladých hasičů, které měly nebo mají naplánovány jednotlivé sbory 

se mohou konat od 12. 5. 2020 za podmínek, které nesmí být v rozporu s jakýmkoliv 

aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů 

- Letní tábory se mohou konat za podmínek stanovených MŠMT ČR a Vlády ČR – nutno 

sledovat aktuální stanoviska a doporučení 

- Podzimní aktiv vedoucích mladých hasičů se uskuteční za spolupráce SDH Líně 

v termínu 4. a 5. září 2020 

- Zahajovací kolo 49. ročníku hry Plamen se uskuteční 10. října 2020 v Líních 

 

OBLAST REPRESE A PREVENCE, OCHRANY OBYVATELSTVA A HISTORIE: 

- Bez náhrady se v roce 2020 ruší okrsková, okresní i krajská kola postupových soutěží 

v požárním sportu dospělých, včetně Mistrovství ČR v požárním sportu 

- Od 12. 5. 2020 lze konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže tak, 

aby jejich průběh byl v souladu s aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či 

příslušných krizových štábů 

- Literární a výtvarné práce, zaslané do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

budou na okresním kole vyhodnoceny do 31. 7. 2020 a následně do 15. 9. 2020 bude 

uskutečněno předání diplomů a cen vítězům v jednotlivých kategoriích 

- Krajské setkání Zasloužilých hasičů, které v roce 2020 zabezpečujeme společně s KSH 

má termín čtvrtek, 10. 9. 2020 s místem konání Kralovice, Mariánská Týnice – o dalším 

budeme informovat po jednání VV KSH PK 

- 11. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů OSH PS by se mělo uskutečnit v období 

říjen – listopad 2020 – o přesném termínu a místě konání bude rozhodnuto na dalším 

jednání výkonného výboru OSH PS 

http://www.oshps.cz/
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SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SDH, jednání výkonného výboru a odborných rad: 

- Termín jednání shromáždění delegátů SDH, původně stanovený na 28. 3. 2020 se 

překládá na 19. 9. 2020 s místem konání Kulturní dům Všeruby 

- Pozvánky s programem SD SDH budou zaslány 14 dní před konáním shromáždění všem 

delegátům elektronickou cestou 

- Jednání výkonného výboru a odborných rad je možné uskutečnit od 12. 5. 2020 

- Školení a další porady mohou být konány dle počtu osob přítomných na těchto akcích 

od 12. 5. 2020 (např. sborové a okrskové porady apod.) 

 

OBLAST ADMINISTRATIVNÍ: 

- Nutno dodržet odevzdání Přehledu o majetku a závazcích jednotlivých SDH a okrsků 

do termínu 15. 6. 2020 – tabulkový přehled o odevzdaných dokumentech bude 

zveřejněn na aktuální stránce www.oshps.cz, tiskopis je ke stažení na uvedených 

webových stránkách v dokumentech VV 

- Rejstřík sportu – ze 130ti SDH zaregistrovalo prozatím své sportovce z našeho OSH 24 

sborů, upozornění na nutnost registrace a to v případě, všech mladých i dospělých 

sportovců!!! Návod, jak registrovat byl již prostřednictvím členů VV a okrskových 

starostů na všechny sbory zaslán – jinak je ke dispozici na www.dh.cz 

- Registrace má návaznost na pojištění všech sportovců!!! 

Doporučení z hasičského zpravodaje 2/2020 citace: 

Od pondělí 1. 6. 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy pod správu Národní sportovní agentury (NSA). Převod rejstříku sportu 

si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat a to od středy 27. 5. od 12 hodin do půlnoci 

do neděle 31. 5. Veřejná část Rejstříku sportu nebude dotčena vůbec. Od 1. 6. 200 

bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem 

správy Rejstříku sportu z MŠMT ČR na NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané 

údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. 

Uživatelé budou moci pro přihlášení využít stávající uživatelský účet a heslo. 

- Úřední dny kanceláře OSH Plzeň – sever: 

➢ Pondělí 8 ,00 – 14,00 hodin 

➢ Středa   8,00 – 15,30 hodin 

➢ Přestávka 11,30 – 12,00 hodin 

➢ Ostatní dny dle e-mailové nebo telefonické domluvě 

- DOTACE 2020 – v pondělí 8. 6. 2020 by mělo Zastupitelstvo PK schválit účelovou dotaci 

pro jednotlivá OSH v kraji, další dotace z MŠMT ČR a MV ČR neznáme, 

s pravděpodobností nebudou vůbec nebo pouze v omezené výši 

- Další jednání výkonného výboru OSH PS bylo stanoveno na 23. června 2020 

 

 

Ve Všerubech, 26. května 2020 

 

         Alena  F o l d o v á, v.r. 

         starostka OSH PS  
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