
Zápis 
z školení vedoucích mladých hasičů Plzeň-sever konaného 2. 4. 2022 v Hromnicích 

dle prezenční listiny 

 

Program: 

Plamen 2021/ 2022 

Nadcházející akce 

Informace starostky OSH PS 

Různé 

 

Plamen 2021/ 2022 (J. Suchý) 

 Zhodnocení podzimního kola (zúčastnilo se 18 mladších družstev a 18 starších družstev) 

 Jarní kolo proběhne 28. a 29. května ve Všerubech 

 disciplíny zachovány podle současných směrnic hry Plamen s úpravami okresu Plzeň-sever 

(viz OZ Plamen 2021/2022), běh 60 m s překážkami proběhne jako samostatná soutěž 

 kroniky se odevzdávají do 24. května členovi ORM, který okrsek reprezentuje v ORM 

 během probíhajícího ročníku je potřeba splnit odznaky odborností (nutná přítomnost garanta) 

 krajské kolo hry Plamen se bude konat 11. a 12. června v Klatovech 

 50. ročník hry Plamen (2022/2023)  budou vydány odznáčky, loga, pamětní listy 

 ÚORM právě pracuje na úpravě směrnic hry Plamen, které pravděpodobně vejdou v platnost od 

dalšího ročníku 

 

Nadcházející akce 

 14. 5. Memoriál Vendulky Fránové 

 28. a 29. 5. závěrečné kolo hry Plamen ve Všerubech 

 11. a 12. 6. krajské kolo hry Plamen v Klatovech  

 18. 6. krajské kolo dorostu v Plzni 

 25. a 26. mistrovství ČR ve hře Plamen a závody v Horní Bělé 

 

Informace starostky OSH Plzeň-sever (A. Foldová) 

 všechny sbory budou povinny zřídit si datovou schránku 

 rušení SDH = proces trvající 3-6 měsíců (potřeba potvrzení o bezdlužnosti od FÚ, vyvěšení 

v obchodním rejstříku, účetní uzávěrka…) 



 z MŠMT přiděleno 22 000 000 Kč (volnočasová aktivita, MTZ a specifické aktivity = formální a 

neformální vzdělávání, zmírňování dopadů covidové pandemie, mezigenerační dialogy, 

ekologie) 

 dotace na sportovní činnost poskytuje NSA (program Můj klub) 

 do účetnictví nepsat „občerstvení“ ale „potraviny“, „potravinový balíček“, „oběd“… Pokud je 

faktura vystavena na jinou osobu než sbor (např. Makro karta soukromníka) je potřeba vytvořit 

kupní smlouvu mezi vlastníkem karty a SDH 

 členské průkazy vydává pouze starostka OSH, pracovnice kanceláře není k vydávání oprávněna 

 v květnu budou objednány platové průkazy 

 nově lze do SDH přijímat a registrovat děti ukrajinské národnosti, které nemají na území ČR 

trvalé bydliště – stačí vypsat datum narození místo rodného čísla 

 k 30. dubnu 2022 odchází ze své pracovní pozice pracovnice kanceláře OSH Miroslava 

Šilhánková, úřední dny OSH PS nadále zůstávají pondělí a středa 

 upozornění na pečlivou kontrolu metodických pokynů při vyúčtovávání dotací – vedoucí 

kolektivu by měl úzce spolupracovat s hospodářem SDH a také pravidelně komunikovat s VV 

sboru, jehož má být členem 

 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 platí nová pojistná smlouva s ČRDM  pojistné události, které se 

stanou během schůzek, vzdělávacích nebo volnočasových akcí (tábory, výlety, brigády) se hlásí 

pojišťovně Generalli/ pojistné události vzniklé během sportovních akcí nebo příprav na ně 

spadají do kompetence VZP 

 úrazy je nutné zaznamenávat, doporučuje se informovat o nich také VV sboru a starostku OSH 

PS, likvidace úrazu probíhá teprve po ukončení léčby 

 členské příspěvky se budou navyšovat, předpokládaná částka cca 500 Kč / os. 

 

Různé 

 ústředí připravuje aplikaci, která usnadní komunikaci s mladšími členy a umožní posílat fotky, 

které po kontrole mohou sloužit k propagaci sdružení 

 

 

zapsala Jitka Holá 


