
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 6.11.2012 od 16 hod.,  a dále aktivu okrskových velitelů a 

velitelů JPO II., III. ze dne 6.11.2012 od 17 hod. 
 
Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J., Šogor P., Fila J., Trsek D., Kučera R., 

Sak J. 
 

host – Frána J., Foldová A.  
                  
ostatní přítomni dle prezenční listiny  

 
k zápisu z jednání bude přiložen soubor – seznam splněných odznaků Hasič II. a III., Strojník, 

dále soubor pro vyhodnocení soutěže Standarta okrsků 2012  
 
Program:  

 
1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV + příprava aktivu okrskových velitelů  

 
2) přivítání přítomných velitelů a hostů na aktivu v hasičské zbrojnici SDH Město Touškov 
provedl p. Hanus K. 

 
3) vyhodnocení odborné přípravy JPO v roce 2012 a seznámení s odbornou přípravou JPO  

pro rok 2013 provedl - p. Kučera R. 
 
- Stanovené termíny cyklické a zákl. odborné přípravy velitelů a strojníků JPO v roce 2013: 

 
JPO II., III. – dne 16. – 17.3.2013  - Kaznějov 

JPO V. – dne 6. - 7.4.2013  -  Kaznějov 
 
- pozvánky na odbornou přípravu velitelů a strojníků JPO budou zaslány na OÚ nebo MěÚ 

příslušných obcí 
- odborná příprava velitelů a strojníků JPO bude v roce 2013 opět probíhat teoretickým a 

praktickým výcvikem 
- JPO II., III., V. – základní specializační kurz pro obsluhu motorových řetězových pil a 
základní kurz na nositele dýchací techniky pro rok 2013 – nahlásit nejpozději do 31.11.2012 u 

p. Kučery nebo p. Livinky 
 

4) – připravované cvičení složek IZS okresu Plzeň – sever v roce 2013 – info ze strany p. 
Kučera 
 

4) – zhodnocení okresního kola v PS a krajského kola v PS provedl p. Kamil Hanu 
- poděkování patří na místě všem kdo se podílel na zajištění uvedených akcí (např. 

pořadatelům, rozhodčím) 
 
5) – návrh na úpravu okresního kola v PS pro rok 2013 – jen pož. útok a štafeta 4 x 100 m 

(vypustit ze soutěže 100 m překážek) – jednotlivý okrskový velitelé vše projednají ve svých 
okrscích a návrhy předloží k jednání ORV OSH PS  

 
 



6) vyhodnocení Standarty okrsků pro rok 2012 :  

 
- vítězství ve Standartě okrsků OSH PS za rok 2012 bude opět oceněno nákupem sady pohárů 

pro okrskovou soutěž vítězného okrsku v následujícím roce 2013 a to ve finanční hodnotě do 
2.000,- Kč  
- leden 2013 proběhne ze strany ORV OSH PS vyhodnocení Standarty okrsků za rok 2012  

- kritéria soutěž Standarty jsou vyvěšeny na stránkách OSH PS od začátku roku 2012  
- každý okrskový velitel za svůj okrsek (za jednotlivé SDH) do 31.12.2012 odešle 

v předložené tabulce výsledky a akce  
 
7) splněné odznaky Hasič II. a III., odznak Strojník – jsou k vyzvednutí v kanceláři OSH PS  

 
8) Informace z KSH Plzeňského kraje a z Ústředí SH ČMS – podal p. Kučera R.  

 
9) Různé + Diskuze: 
 

- p. Fanta – příspěvek k činnosti vrcholných orgánů SH ČMS v negativním smyslu a 
stížnost na jejich nečinnost v některých důležitých bodech 

- p. Kučera a pí. Foldová odpověděli na dotaz p. Fanty a vysvětlili práce jednotlivých 
orgánů SH ČMS  

- p. Lesch – pozvánka na Litoměřické hasičské slavnosti které proběhnou ve dnech       

7. - 8.6.2013  
- pí. Foldová – pozvánka na Reprezentační ples SH ČMS v Plzni – pořádá KSH 

Plzeňský kraj 
- p. Šogor – upozornění na problém s vypisováním zprávy o zásahu – důsledně 

vyplňovat všechny kolonky (např. vyplňovat majitele – komu vznikla způsobená 

škoda mimořádnou událostí) 
- p. Kučera – do konce roku 2012 zaslat na kancelář OSH PS seznam akcí pořádaných 

jednotlivými SDH 
 
 

5) Závěr 
                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek  

 


