
 

 

Zápis 
z jarního aktivu vedoucích MH a dorostu  Plzeň – sever  

konaného 23. 4. 2013 v Dolním Hradišti 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Program:  

1. Informace k závěrečné části okresního kola hry Plamen (25. -26. 5. 2013, Dolní Hradiště)  

2. Memoriál Vendulky Fránové  

3. Dotace MŠMT  

4. Pojištění  

5. Vzdělávání vedoucích  

6. Termíny soutěží MH a dorostu  
7.  Různé  
 

1. Závěrečná část okr. kola hry Plamen (25. - 26.5. 2013, Dolní Hradiště)  
Jako každoročně má každý kolektiv MH  povinnost dodat na jarní kolo minimálně jednu 
osobu, která bude zařazena jako rozhodčí, případně pomocný rozhodčí. Pro splnění této 

podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího.  
- pozvánky, přihlášky + pozvánky pro rozhodčí budou rozeslány e-mailem (zajistí J. Frána)  

- pomoc při stavění soutěžních drah vítána … od pátku – 24. 5. 2013 (od rána cca 9,00 hodin)  
- pokud má někdo možnost zajistit přepravu překážek,  kontaktovat Jardu Fránu ….  
- strava – zajištěn oběd – zajistí SDH Dolní Hradiště  

- možnost zakoupení dalšího stravování přímo na sportovišti 
- nocleh možný v místě konání soutěže ve vlastních stanech a s vlastním vybavením  

 
ODEVZDÁNÍ KRONIK KOLEKTIVŮ K HODNOCENÍ (započítáno do celkového 
hodnocení hry Plamen): do středy, 22. 5. 2013 do 15:00 na OSH  

 
Dle rozhodnutí zúčastněných vedoucích MH bude „Dodatek č. 3 ke směrnici hry 

Plamen“ respektován na okrese Plzeň- sever až v novém ročníku hry Plamen. (dodatek je 
k dispozici na webu – „dokumenty ORM“). Krajská i republiková kola budou v souladu 
s tímto dodatkem již v tomto ročníku. 

 
 
 

2. Memoriál Vendulky Fránové – 4. 5. 2013 – HZS Košutka 
kategorie dorostu (i pro mladší dorost – od 13 let) 
Účast v této soutěži slouží zároveň jako kvalifikace na krajské kolo dorostu v požárních 

disciplínách (účast min. ½ členů družstva)  
- pozvánky i organizační zabezpečení již byly rozeslány 
- pomoc při zajištění soutěže vítána – příprava od 8:00 hod na HZS Košutka  
 

 



 

 

3. Dotace MŠMT 
Informace podala p. Alena Foldová. Případné nejasnosti nebo dotazy možno konzultovat.  

Základní podmínkou pro čerpání dotací MŠMT je nutnost vedení podvojného účetnictví  

Metodický pokyn k čerpání dotací je k dispozici na http://www.dh.cz/ 
Žádost o čerpání dotací v tomto roce je možno podat pouze na doklady od data 21.3. 

2013 a dále. 

Veškeré doklady s dřívějším datem nelze  uznat k dotaci. 
O dotaci nelze žádat na dražší fotoaparáty, DVD, TV, záclony….  

VČA – volnočasové aktivity – akce se musí zúčastnit alespoň 70% dětí (6-26 let) 
- ke každé akci jsou doporučovány dodat alespoň 3 fotografie, zmínka v místním tisku… 
- POZOR!!!  Položka na dokladu – pohoštění, občerstvení – NENÍ daňově uznatelný doklad  

- (uznatelné je – strava, potraviny, potravinový balíček….) 
- dotaci nelze čerpat na okresní, krajské ani republikové kolo hry Plamen 

 
MTZ  - materiálně technická základna – materiál, opravy a údržba, benzín do stříkaček…  

- materiál by měl být zaznamenán v inventarizačním listu  
 

TÁBORY - žádost o dotaci – do 10. 5. 2013 (formulář na www.dh.cz - sekce mládež –> dotace) 
                 - dotaci lze čerpat pouze na členy 6-18let (nevztahuje se na přípravku – děti do 6 let) 
  

Vyúčtování dotace předloží SDH kanceláři OSH v termínech stanovených u jednotlivých typů 
dotací: 

TÁBORY – do 30. 9. 2013  
VČA + MTZ – do 31. 10. 2013 
 

 

4. Pojištění 
Pojištění odpovědnosti vedoucích 

-pojištění odpovědnosti při činnosti s dětmi i na poškození majetku  
Hlavní vedoucí kolektivů (uvedeni v reg. listech) jsou pojištěni ze zdrojů OSH.  
Další osoby možno také pojistit (72,-Kč/osobu/rok). Seznam pojištěných osob zašle p. Alena 

Foldová e-mailem. Seznam je nutno všemi sbory potvrdit, popř. doplnit do 25. 5. 2013  
 ( výhradně e-mailem). 

V opačném případě bude dále pojištěn pouze hlavní vedoucí kolektivu.  
Nutnost uvedení – jméno, příjmení, datum narození, bydliště.  
 

Úrazové pojištění MH 

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

Formuláře k nahlášení úrazu jsou k dispozici na www.oshps.cz  
Vyplněný a lékařem potvrzený formulář odevzdat na OSH (ne přímo pojišťovně). V případě 
dotazů je možno kontaktovat p. Alenu Foldovou.  

 
Pojištění akcí  

Pojistka se vztahuje na pořádanou akci, pokud je v propozicích soutěže uvedeno, že soutěž je 
podle pravidel celoroční činnosti MH nebo  požárního sportu  s místními úpravami. 
 

 
 

http://www.dh.cz/
http://www.oshps.cz/


 

 

5. Vzdělávání vedoucích 
Školení pro získání kvalifikace pro začínající vedoucí + navýšení kvalifikace – jarní seminář 
(v r. 2013 proběhl v Ledcích) 

Obnovování kvalifikací je nutno jednou za dva roky (jednou z možností je účast na 
podzimním aktivu vedoucích) 
Podzimní aktiv vedoucích se uskuteční 6. -7. 9. v Kožlanech 

- v pátek – příprava, porada 
- v sobotu – vlastní školení, odjezd  

 
 

6. Termíny soutěží MH a dorostu 
27. 4. 2013 – O pohár starosty SDH Manětín  
4. 5. 2013 – Memoriál Vendulky Fránové  (HZS Košutka)– dorost 

5. 5. 2013 – Globus Cup Junior  
11. 5. 2013 – Hradišťský dvojboj (Horní Hradiště) 
25. -26. 5. 2013 – Okresní kolo hry Plamen – závěrečná část (Dolní Hradiště) 

8. 6. 2013 – Hornobělská 60 + Bělá Cup – POZOR, TERMÍN BYL ZMĚNĚN  
9. 6. 2013 – O Mrtnický erb – POZOR, TERMÍN BYL ZMĚNĚN  

15. 6. 2013 – Krajské kolo pož. Sportu – dorost (Tachov) – v případě, že do konce května 
družstva, která se chtějí zúčastnit neobdrží OZ, kontaktovat Jardu Fránu…  
12. 10. 2013 – okresní kolo hry Plamen – podzimní část ( Kožlany) 
 
.  

7. Různé 
 
Nabídka různých akcí – bližší informace na webových stránkách OSH (www.oshps.cz)  

o Soutěž RWE  - Dobrovolní hasiči roku 

o Český den proti rakovině – 15. 5. 2012 (17. Květinový den)  

o Letní školy instruktorů  

o 7.-8. 09. 2013 se uskuteční festival přípravek v Plzni  
 

Možnost získat další finanční prostředky z Fondu hejtmana Plzeňského kraje  
Bližší informace na internetových stránkách Plzeňského kraje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Müllerová  


