
Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS  a aktivu 

okrskových velitelů, velitelů JPO II., III. ze dne 06.02.2019 v 

Tlučné 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté: HZS Pl. Kraje Ing. Čermák 

                  
Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS – Kamil Hanus 
 

2) Vyhodnocení Standarty okrsků OSH PS  2018 ve spolupráci s ostatními odbornými radami OS 

PS dle došlých a přiložených tabulek – celkové výsledky viz. přiložená tabulka 
- odměny za umístění okrsků – 1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.500,- Kč, 3. místo 1.000,- Kč, 4. 

místo 500,- Kč, 5. místo 500,- Kč dále pro vítěze jednotlivých sekcí – oblastí bude udělena 

plaketa, vše bude předáno na jednotlivých V.H. okrsků 
 

3) odznak Hasič II., III. přihlásit uchazeče do konce února 2019, zkoušky proběhnou dne 9.3.2019 

při cyklice velitelů JPO II, III a V. s CAS v Nýřanech 
 

4) termíny soutěží v požárním sportu a ostatní 

 
15.6.2019 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – Atletický stadion města Plzně 
22.6.2019 – krajské kolo v pož. sportu – Atletický stadion města Plzně – zajišťuje naše OSH PS 
23.6.2019 – krajské kolo dorostu – Atletický stadion města Plzně 
8. - 9.6.2019 – krajské kolo ve hře Plamen – Domažlice 

 
5) odborná příprava JPO v roce 2019 – info HZS Pl. Kraje Ing. Jan Čermák 
- kurzy vyvěšeny na stránkách HZS Pl. Kraje a přihlašování pomocí Portálu ALL., kdy je 

novinkou, že k uchazeči je třeba mít uveden jeho email 
- žádost o aktualizaci všech údajů u členů JPO 
- připomínka k termínům cykliky velitelů a strojníků JPO s CAS, které se překrývají v roce 2019, 

což je velice nevhodné (někteří velitelé JPO mají i strojnický kurz a končí jim platnost po 5 

letech) 

 
6) dotace pro JPO SDH v roce 2019 
- informace za HZS Pl. Kraje Ing. Jan Čermák 

 
6)  Školení rozhodčích požární sport – zájemce o nové školení nahlásit do 28.3.2019 na 

email velitele@oshps.cz 

- následně bude zajištěn termín ve spolupráci s L. Ekstein 
- změny v pravidlech požárního sportu 

 
7) Statistika zásahů JPO na okrese Plzeň sever bude zaslána na maily ve spolupráci s npor. Robert 

Kučera HZS Pl. Kraje 

 
8) Seminář velitelů JPO II. a III. s představiteli HZS Pl. Kraje bude  dne 5.4.2019 od 9 hod. na 

HZS stanice Nýřany 
Seminář velitelů JPO V. s CAS s představiteli HZS Pl. Kraje bude  dne 12.4.2019 od 9 hod. na 

HZS stanice Nýřany 

 
9) kynologie ve spolupráci s radou represe – bude změna v zástupci v radě represe 
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10) upozornění že v roce 2020 proběhnou volby na všech úrovních v SH ČMS a také do rady 

represe OSH PS, kdy je třeba hledat vhodné adepty  

 
10) diskuze – pozdrav jednání za výk. výbor OSH PS – náměstek starostky p. Jaroslav Frána 
- p. Frána – dne 13.-14.4.2019 proběhne školení rozhodčích mládeže ve Všerubech 
                - žádost o návrhy míst na pořadatel podzimního kola hry Plamen v termínu 12.10.2019 

 
11) Závěr  
 

Zápis provedl: Mgr. Luboš Urbánek 


