Vážené hasičky, vážení hasiči!
Je nám velmi líto, že jsme se nemohli společně sejít na řádném jednání shromáždění představitelů
sborů tak, jak bylo naplánováno na sobotu 27. 11. 2021 do kulturního domu obce Koryta.
Bohužel, epidemiologická situace v souvislosti s COVID 19 je natolik závažná, že nám nedovolila
toto jednání uskutečnit. Proto si dovolujeme zvolit tuto formu komunikace a informovat Vás
alespoň takto o jednotlivých oblastech naší hasičské činnosti od podzimu 2020, kdy bylo zvoleno
nové vedení, výkonný výbor i odborné rady. Jednotliví vedoucí své zprávy zpracovali a rovněž
Vám je přikládáme.
Důležité informace, které měli být projednány na shromáždění představitelů máte stručně
popsány v tomto zpravodaji, jedná se mimo jiné o placení příspěvků na rok 2022, Hlášení o
činnosti za rok 2021, vystavování členských průkazů, termíny jednání VV na všech úrovních.
Samostatná část je věnována přehledu hospodaření OSH k 30. říjnu 2021 a návrh rozpočtu na
rok 2022 – věříme, že se v březnu 2022 sejdeme a konečné hospodaření za rok 2021, včetně
rozpočtu na rok 2022 společně projednáme a následně schválíme.
Důležitá je informace ke konání valných hromad. Tak zvaný manuál jste již elektronicky obdrželi
a je také zveřejněn na webu OSH na aktuální stránce. Pokud se zásadně nic nezmění, postupujte
podle tohoto manuálu, a to za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření a
doporučení.
Nezapomeňte na povinnost odevzdat Registrační list kolektivu mladých hasičů a dorostu a
Registrační list sportovního oddílu – pochopitelně odevzdávají sbory, které kolektiv MH i
sportovní oddíl mají aktuálně založen.
Děkujeme Vám za veškerou Vaši činnost – především těm z Vás, kteří se nezištně zapojili a stále
zapojují do pomoci obcím a městům v souvislosti s pandemií. Díky patří i těm, kteří v průběhu
roku dokázali uspořádat mnoho sportovních, kulturních a společenských akcí, včetně oslav výročí
sborů. Vyjadřujeme přání, abychom se mohli v příštích měsících vracet k naší dobrovolné
hasičské práci ve všech oblastech bez dalších omezování a opatření.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým pracovní i osobní pohodu, nezbytnou dávku štěstí,
radosti, a především pevné zdraví do nadcházejícího roku 2022!

Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů
Plzeň - sever

Pro řádného dospělého hasiče je odvod členského příspěvku
stanoven na 120,-- Kč/rok a pro mladé hasiče do 18-ti let je členský
příspěvek ve výši 70,--Kč/rok.
S úhradou členských příspěvků na rok 2022 mohou SDH začít i h n e d !
Termín pro odvod členských příspěvků je do 31. ledna 2022 !!!
Platbu poukažte pouze bankovním převodem na číslo účtu 236 675 071 / 0300
Do variabilního symbolu zapište registrační číslo SDH – které začíná 325…, důrazně
upozorňuji, NEPOUŽÍVEJTE stará registrační čísla, která začínala 3407!!!
A vždy do zprávy pro příjemce uveďte např. 25 D, 10 MH pro identifikaci Vaší platby!
Kancelář OSH nebude vystavovat žádnému sboru fakturu na platbu členských příspěvků,
Dokladem pro hospodáře ve sboru je příkaz k úhradě a výpis z účtu. Při daňové evidenci
(jednoduché účetnictví) je dokladem pro hospodáře např. podepsaný příkaz od starosty sboru.

Elektronická podoba HLÁŠENÍ je k dispozici na webových stránkách – www.oshps.cz
Věnujte prosím náležitou pozornost komentáři k Hlášení i 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 soutěží, memoriálů,
oslav apod., což je důležité pro zpracování termínového kalendáře akcí na rok 2022!!!
Neuvedete – li termíny, nesmíte se podivovat nad skutečností, že o Vaší akci nevíme.
VŠE JE O KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI!!! Pevně věříme, že se v roce 2022 bude moci
konat většina okresních, krajských, republikových i Vašich pravidelných akcí, soutěží,
oslav, společenských a kulturních akcí.
Pokud budou provedeny z m ě n y (např. doplnění výboru, výměna funkcionáře nebo zcela 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 - vyplňujte hůlkovým písmem!
Hlášení o činnosti za rok 2021 doručte osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail:
oshps@oshps.cz nejpozději do 31. ledna 2022!!! Vy, kteří máte přístup do

Centrální evidence svého sboru, můžete Hlášení vyplnit v evidenci, pak již
nemusíte NIC posílat, Vaše data se automaticky načtou do celkového
Hlášení za OSH.

Termín je nutné dodržet z důvodu dalšího zpracování pro ústředí SH ČMS a pro stanovení
členské základny za rok 2021. OSH musí Hlášení za celý okres odevzdat do 28. února 2022 !
Na webových stránkách OSH bude zveřejněna tabulka o odevzdávání Hlášení o činnosti
i placení příspěvků – následně bude průběžně aktualizována.

ÚŘEDNÍ DNY - VŽDY PONDĚLÍ a STŘEDA
Kancelář Plzeň, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň Jižní předměstí

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 15,30
8,00 – 14,00
8,00 – 12,30

Polední přestávka
11,30 – 12,00
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJI NA DODRŽOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH DNŮ!!!
Telefon / fax / záznamník
Internetové stránky SH ČMS

377 270 333
Ústředí PRAHA
OSH Plzeň – sever

e-mail: oshps@oshps.cz
www.dh.cz
www.oshps.cz

GSM – starostka OSH p. Alena Foldová

724 786 590

GSM – pracovnice a účetní kanceláře OSH p. Mirka Šilhánková

792 779 414

UPOZORNĚNÍ – posledním dnem v letošním roce, kdy je kancelář OSH
otevřena je pátek 10. 12. 2021 – čerpání řádné dovolené!
Kancelář bude opět v provozu od 3. 1. 2022

Členskou přihlášku, podle Stanov SH ČMS po vyplnění a vlastnoručním podepsáním člena
projedná a schválí výbor SDH a potvrdí přijetí člena na přihlášce – razítkem a podpisem starosta
SDH. Pro mladé hasiče do 18ti let přihlášku potvrdí svým podpisem vždy zákonný
zástupce. Na základě této přihlášky vystaví kancelář OSH členský průkaz, který u mladých
hasičů je opatřen fotografií, kterou je třeba do CE nahrát ve formátu JPG! Členský průkaz je
zalaminován a zpoplatněn částkou 10,-- Kč. Pokud budete požadovat průkaz plastový, vždy
musí být vložena fotografie jak u mladého, tak dospělého hasiče a musí být na kancelář OSH
zaslán seznam členů v excelovém souboru – dodání plastových průkazů je s delší časovou
prodlevou (cca 2 – 3 měsíce) Tiskopis členské přihlášky najdete na webových stránkách OSH
v dokumentech výkonného výboru)
Přihláška se na kancelář OSH doručuje osobně nebo poštou! V případě, že budete
přihlášku posílat elektronicky, vždy je nutné soubor tzv. zaheslovat – nařízení o ochraně
osobních údajů GDPR.
Odhlášení nebo převod člena z jednoho SDH do druhého se provádí písemně, průkazně
a včas!

Termíny jednání VV jsou uvedeny pro Vaše podávání návrhů na vyznamenání
(okresní 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
průběžně aktualizovány!!!
NÁVRHY NA VYZNAMENÁNÍ PODÁVEJTE VČAS A ŘÁDNĚ ZPRACOVANÉ,
POTVRZENÉ RAZÍTKEM SBORU A PODPISEM STAROSTY A JEDNOHO ČLENA
VÝBORU. DOPORUČUJI K NÁVRHŮM NA REPUBLIKOVÁ VYZNAMENÁNÍ (ČU SH
ČMS, medaile Za mimořádné zásluhy, Řád sv. Floriana, titul Zasloužilý hasič) PŘILOŽIT
DOPORUČENÍ OBECNÍHO NEBO MĚSTSKÉHO ÚŘADU!
Nedostatečně zpracované a odůvodněné návrhy budou vráceny k dopracování!!!

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever:
11. ledna
15. února
15. března
19. března
17. května
21. června

kancelář OSH, Kollárova 32
kancelář OSH, Kollárova 32
kancelář OSH, Kollárova 32
Shromáždění představitelů SDH – KD KORYTA
kancelář OSH, Kollárova 32
společné jednání se starosty okrsků, místo bude upřesněno

Výkonný výbor KSH Plzeňského kraje:
8. února
12. dubna
28. června

kancelář KSH, Pobřežní 17
kancelář KSH, Pobřežní 17
kancelář KSH, Pobřežní 17

Výkonný výbor hlavního spolku SH ČMS:
20. ledna
24. února
31. března
23. dubna
19. května

Přibyslav
Přibyslav
Přibyslav
Shromáždění starostů OSH
Přibyslav

Od 1. ledna 2022 je navýšena cena za udělovaná vyznamenání jak okresní, tak krajská.
Republiková vyznamenání se NEPLATÍ!!!
SDH nebo okrsek hradí polovinu nákupní ceny.

typ vyznamenání
medaile 10
let+stužka

stužka za věrnost
– všechny druhy
stužka k čestnému
uznání OSH, KSH
medaile ZPP
medaile ZZ
medaile Sv.
Floriana
medaile III.stupně
Za mezinárodní
spolupráci
medaile II. stupně
Za mezinárodní
spolupráci
Medaile Čestný
člen
Záslužná medaile
OSH

cena pro SDH
100,--

poznámka

35,-40,-100,-100,-130,-365,--

plná cena

365,--

plná cena

350,--

plná cena

150,--

