
Zápis 
z aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever konaného 1. 9. 2018 na Horní Bělé 

 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

 

 

1. Přivítání, poděkování všem kolektivům a vedoucím za kvalitní 

celoroční práci (Jarda Frána) 

 

2. Uctění památky zesnulého starosty SH ČMS, pana Karla 

Richtera a vedoucího rady civilní ochrany, pana Miroslava 

Plasciaka 

 

3. Hodnocení uplynulého ročníku (okr. kolo hry Plamen, soutěže 

seriálu „O pohár okresní odborné rady mládeže“, krajská a 

republiková kola hry Plamen, soutěží v požárním sportu 

(detailní zpráva je přílohou tohoto zápisu) 

 
poděkování všem družstvům a jednotlivcům, kteří vzorně reprezentovali okres 

Plzeň-sever na krajských a republikových kolech  
 

4. Schválení OZ 47. ročníku hry Plamen (2018/2019) 

 

 Pročtení navrhovaného OZ (zopakování disciplín – upřesnění úprav pro okres 

Plzeň-sever) 

 Organizační zabezpečení bylo aktivem vedoucích jednomyslně schváleno  

 veškeré podrobnosti ohledně organizace budou rozeslány e-mailem  

na vedoucí kolektivů a zveřejněny v aktuálním OZ na webových stránkách 

OSH  Plzeň-sever (www.oshps.cz) 

 podzimní sraz (ZPV + ŠPD) – 13. 10. 2018 od 8:30 v Horní Bělé 

 schváleno navrhované zkrácení doby přípravy základny při požárních útocích 

na 4 minuty 

 v odpoledních hodinách byla schválena navrhovaná trať pro ZPV  

pro podzimní sraz na Horní Bělé 

 zájemce o pořádání jarního kola hry Plamen – SDH Mrtník (18. – 19. 5. 

2019? – termín bude potvrzen později) 

 

 

 

 

http://www.oshps.cz/


5. Poznámky a připomínky k soutěžím a celoroční činnosti MH 
 

J. Frána  

– ne všichni členové ORM pracují s plným nasazením 

 

A. Foldová 

 -  hodnocení MČR hry Plamen v Plzni – organizačně perfektně zvládnuto, 95%    

    technické čety z okresu Plzeň – sever – poděkování zúčastněným a zapojeným,  

    SDH Nevřeň za perfektně zvládnutou přípravu ZPV a servis 

- Dle dostupných ohlasů „zvenčí“ bylo MČR v Plzni hodnoceno velmi kladně 

- Hodnocení krajských soutěží – až na drobné detaily organizačně dobře zvládnuto 

- Okr. kolo hry Plamen v Žichlicích – poděkování M. Plasciakovi  

 

E. Jägerová  

–   kladné hodnocení MČR hry Plamen v Plzni,  

- poděkování a obdiv maskotovi – T. Polcarovi 

 

P. Slach 

- hodnocení krajského kola hry Plamen v Klatovech – kritika (ne)kontroly průkazek,     

   kladné hodnocení zařazení běhu na 60m s překážkami 

- kladné hodnocení MČR hry Plamen v Plzni – poděkování SDH Nevřeň za 

organizaci závodu požárnické všestrannosti 

- obavy z bezpečnosti závodníků z důvodu „neupravených“ stříkaček; problém by 

mohlo vyřešit zavedení používání jednotných stříkaček 

 

6. Dotace MŠMT (informace podala A. Foldová) 
 

 Tábory (TA) – vyúčtování odevzdat na OSH nejpozději do 25. 9. 2018 

 MTZ + VČA – vyúčtování odevzdat nejpozději do 20. 11. 2018 

 V případě nejasností je možno kontaktovat A. Foldovou (ne po 17 hod) 

 Pozor – z dotací nelze hradit poštovné a balné (nutno vést odděleně i v pokl. 

deníku, účetnictví) 

 VČA – Volnočasové aktivity 

 podmínka – účast min 70% osob 6-26 let; akce do 6 dnů, karnevaly, 

besedy.... 

 Min. 30% vlastních zdrojů, dotace až do výše 70% (výsledná výše 

bude přidělena dle došlých žádostí) 

 Možnost čerpání na pronájmy tělocvičen, sportovišť, dopravu, 

stravování, náklady na dětské dny (i odměny) 

 Nutno archivovat seznamy účastníků vícedenních akcí (do 6 dnů); 

pozvánky, přihlášky, výsledkové listiny, fotografie, atp… 

 MTZ – Materiálně technické zabezpečení 

- stejnokroje, vybavení (nutno vést v inventáři SDH), opravy a údržba 

 Doporučeno omezit tyto náklady –byla vytvořena dotace MŠMT – 

„Můj klub“ 



 ŘÍDIT SE METODICKÝM POKYNEM – zveřejněn na stránkách www.dh.cz 

(tabulky k vyúčtování jednotlivých dotací budou k dispozici nejpozději v 

říjnu). Stručný metodický pokyn je i na stránkách OSH (www.oshps.cz) 

 Na všech kopiích prvotních i druhotných dokladů je nutna poznámka 

DMSVA (pro volnočasové aktivity), DMSMTZ (pro MTZ) 

 Nutné razítko SDH + podpis statutárního zástupce  

 Dotace MŠMT – Můj klub – mimo OSH, případné dotazy řešit s Monikou 

Němečkovou 

 

7. Dotace Plzeňského kraje (přes OSH) - informace podala A. Foldová 
 Obdrženo bylo 437.000,- Kč, 80% půjde do sborů a okrsků (= cca 350.000,-) 

 O maximálních částkách a rozdělení dotace do jednotlivých oblastí rozhodne 

VV OSH PS (11. 9. 2018) – předá informaci do sborů.  
 

8. Informace k pojištění (informace podala A. Foldová) 

 
 Úrazové pojištění MH 

            mladí hasiči (do 18 let) jsou úrazově připojištěni u pojišťovny Generalli. (pro  

            úrazy z roku 2017 – Kooperativa)  

            Vyplněný a potvrzený (razítko SDH a podpis + podpis zákonného zástupce)  

            formulář  odevzdat na OSH (ne přímo pojišťovně) kvůli evidenci a případné  

             pomoci s řešením pojistného plnění.  

            Nově formulář již nepotvrzuje lékař, ale dokládá se lék. zpráva.  

            Aktuální formulář k nahlášení  úrazu je k dispozici  

            na http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni  

            V případě dotazů je možno kontaktovat p. Alenu Foldovou. 

            (u dospělých se nic nemění – pojištění stále u HVP) 
 

9. GDPR 

 Nová přihláška je k dispozici na webových stránkách OSH (www.oshps.cz) 

     Pro stávající členy budou vytištěny přihlášky centrálně a předány na sněmu       

     starostů (nutnost podpisu všech dospělých členů; zákonných zástupců dětí) 

 Nelze zasílat jméno, data narození, bydliště... na OSH e-mailem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dh.cz/
http://www.oshps.cz/
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni
http://www.oshps.cz/


 

 

USNESENÍ  
Setkání vedoucích MH a dorostu 1. 9. 2018 na Horní Bělé:  
 

Bere na vědomí  

 hodnocení činnosti MH, dorostu 

 hodnocení a připomínky k soutěžím POORM, hry Plamen a 

celoroční činnosti 

 

 

Schvaluje  

 organizační zabezpečení 47. ročníku hry Plamen 2018/2019 s 

místními úpravami  

 zkrácení doby přípravy základny při požárních útocích na 4 minuty 

 termín a místo konání podzimního kola hry Plamen – 13. 10. 2018, 

Horní Bělá 

 

Ukládá 

 Všem žadatelům o dotace MŠMT – odevzdat doklady v řádném 

termínu na OSH  

 J. Fránovi předložit VV OSH PS OZ 47. ročníku hry Plamen ke 

schválení  

 

 

 

 

 

Zapsala: K. Müllerová 


