SH ČMS
Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Okresní odborná rada represe

Zápis ze zasedání odborné rady
Doba zasedání:

9. ledna 2019 od 17.00 hodin

Místo zasedání:

restaurační zařízení Pivovar, Letiny

Svolavatel:

Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady

Způsob svolání:

VV OSH schválený harmonogram zasedání

Průběh zasedání:
Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
o Jednání zahájil Zbyšek Zuber
o Z listiny přítomných vyplývá, že zasedání odborné rady je přítomno 8 z celkového počtu
11 členů rady. Jednání je proto usnášeníschopné. Prezenční listinu tvoří přílohu tohoto
zápisu.
Schválení programu
o OR schválila následující program jednání:
1. Zahájení
2. Příprava organizačního zabezpečení základních kol.
3. Příprava organizačního zabezpečení I. kola v Ps včetně dorostu.
4. Příprava organizačního zabezpečení I. kola v Ks.
5. Příprava náplně jarních velitelských dnů okrsků.
6. Příprava organizačního zabezpečení porady okrskových velitelů.
7. Příprava školení rozhodčích požárního sportu.
8. Příprava sešitu Výcvikový rok 2019.
9. Různé
10. Závěr
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Přijatá usnesení
a) OR zvolila tyto činovníky:
1) zapisovatele: Zbyšek Zuber
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2) ověřovatele: Jaroslav Kolář, Stanislav Novotný
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
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Projednané body jednání
Ad1) Vedoucí rady přivítal členy rady a provedl kontrolu úkolů.
Porada 2. 3. 2017
Termín plnění úkolu
Úkol č. 18/17
1. 11. 2018
Zpracovat a vydat odznaky odborností velitel a strojník

Odpovídá/odpovídají
Zbyšek Zuber, kancelář
Nesplněno

Porada 19. 6. 2018
Termín plnění úkolu
Odpovídá/odpovídají
Úkol č. 31/18
27. 3. 2019
Z. Zuber
Pozvat rozhodčí s platnou kvalifikací na přeškolení na nová pravidla.

Trvá

Porada 13. 11. 2018
Termín plnění úkolu
Odpovídá/odpovídají
Úkol č. 35/18
1. 12. 2019
Z. Zuber
Poslat e-mail Janu Cínovi - neúčast na jednáních bez omluvy
Splněno

Ad2) Základní kola proběhnou nejpozději do 31. července 2019 v disciplínách požárního
sportu (SIAŘ GŘ HZS ČR č. 10/2018), Technických příloh Pravidel požárního sportu vydané GŘ
HZS ČR dne 16. 2. 2018 nebo klasické soutěže. OZ okrskových (základních) kol dodají velitelé
okrsků nejpozději do 1. března 2019. Výsledkové listiny ze základních kol včetně kopií přihlášek
jednotlivých družstev a zprávou o soutěži v požárním sportu nebo klasické soutěži budou
zaslány elektronicky na předepsaných formulářích (k dispozici na webu www.oshpj.cz) na
adresy osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com nejpozději do 14 dnů po ukončení
základního kola jednotlivého okrsku.
Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 01/19
30. 1. 2019
Zajistit projednání OZ základních kol na jednání VV.

Odpovídá/odpovídají
Z. Zuber

Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 02/19
1. 3. 2019
Zajistit nahlášení termínů základních kol včetně dodání OZ.

Odpovídá/odpovídají
Velitelé okrsků

Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 03/19
31. 7. 2019
Zajistit průběh základních kol nejpozději do 31. 7. 2019.

Odpovídá/odpovídají
Velitelé okrsků

Porada 9. 1. 2018
Termín plnění úkolu
Odpovídá/odpovídají
Úkol č. 04/19
1. 8. 2019
Velitelé okrsků
Doručit výsledky základních kol, kopie přihlášek a zprávu ze soutěže na předepsaných
formulářích nejpozději do 14 dnů po ukončení základního kola jednotlivého okrsku.
elektronicky na adresy osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
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Ad3) I. kolo v Ps, proběhne 18. května 2019 na hřišti ZŠ v Přešticích. Soutěž bude
provedena dle nových Pravidel požárního sportu (SIAŘ GŘ HZS ČR č. 10/2018), Technických
příloh Pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 s těmito úpravami a
doplněními:
a) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii muži a ženy použita
překážka „okno“.
b) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4. úseku v kategorii muži a ženy
přenášen PHP (pro obě kategorie jednotný).
c) V disciplíně běh na 100 m s překážkami se do celkového hodnocení družstva započítávají
lepší pokusy čtyř závodníků.
d) v disciplíně Pú se nepoužívá přetlakový ventil.
Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se řádně přihlásí (podáním
přihlášky) v elektronické podobě nejpozději do 30. dubna 2019 na adresy
osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
Na došlé přihlášky po 30. dubnu 2019 nebude pořadatelem brán zřetel.
Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Odpovídá/odpovídají
Úkol č. 05/19
30. 1. 2019
Z. Zuber
Zajistit projednání OZ I. kola v Ps a požadavků na jednání VV
Porada 9. 1. 2019
Úkol č. 06/19
Přihlásit se do I. kola v Ps.

Termín plnění úkolu
30. 4. 2019

Odpovídá/odpovídají
Vedoucí týmů

Ad4) Do I. kola Ks postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se zúčastnila
základních kol v roce 2019, která byla provedena v souladu s organizačním zajištěním pro
pořádání základních kol v roce 2019. To znamená, že byly plněny disciplíny Klasické soutěže
(požární útok a štafeta 7 x 50 metrů).
Kategorie Muži: Družstvo SDH, které se umístilo v základním kole na 1. - 3. místě.
Kategorie Ženy: Soutěže se mohou zúčastnit všechna družstva, která se zúčastnila základních
kol v roce 2019 v klasické soutěži a vítězové I. kola klasické soutěže v roce 2018 obou
kategorií, která se musí zúčastnit základního kola v roce 2019.
Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se řádně přihlásí (podáním
přihlášky) v elektronické podobě nejpozději do 18. srpna 2019 na adresy
osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
Na došlé přihlášky po 18. srpnu 2019 nebude pořadatelem brán zřetel.
Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Odpovídá/odpovídají
Úkol č. 07/19
30. 1. 2019
Z. Zuber
Zajistit projednání OZ I. kola v Ks a požadavků na jednání VV.
Porada 9. 1. 2019
Úkol č. 08/19
Přihlásit se do I. kola v Ks.

Termín plnění úkolu
18. 8. 2019

Odpovídá/odpovídají
Vedoucí týmů
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Ad5) OR v srpnu 2018 na svém jednání projednala a schválila dotazník a průvodku k
problematice uceleného přenášení informací a zvýšení znalostí členů jednotek SDH obcí na
našem okrese v oblasti řešení mimořádných událostí a ochrany obyvatel. Termín schůzky s
veliteli okrsků bude 26. září 2018, HZ Dobřany od 17.00 hodin.
Výsledky dotazníku:
Počet SDH na okrese PJ je 152
Počet vyplněných dotazníků: 51
33,5%
Počet nevyplněných dotazníků (email+1): 4
Počet zájemců o školení (JPO): 37
Počet JPO, které nechtějí OP: 7
Počet zájemců o školení (SDH): 2
Počet SDH, které nechtějí OP: 5
Okrsky, které nevyplnily ani jeden dotazník: Dnešice, Dolní Lukavice, Přeštice, Horšice, Starý
Plzenec, Čížkov, Mladý Smolivec, Kasejovice (8 – 47,0%)
OR provede do dalšího jednání analýzu jednotek a SDH, které projevily zájem o společnou OP.
OR již nebude řešit náplně jarních a podzimních velitelských dnů.
Porada 9. 1. 2019
Úkol č. 09/19
Zajistit zpracování analýzy.

Termín plnění úkolu
1. 5. 2019

Odpovídá/odpovídají
Z. Zuber

Ad6) Společná porada velitelů okrsků a OORR proběhne 2. února 2019 od 9.00 hodin
v pohostinství ve Štěnovickém Borku. Velitelé okrsků budou seznámeni s OZ základních a
prvních kol v hasičských soutěžích, s OZ školení rozhodčích Ps, se sešitem VR 2019, odbornou
přípravou jednotek SDH obcí a okrsků.
Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 10/19
30. 1. 2019
Zajistit projednání návrhu programu na jednání VV.

Odpovídá/odpovídají
Z. Zuber

Ad7) Školení rozhodčích Ps (cyklická a základní odborná příprava) proběhne ve dnech
6. - 7. dubna na HZ v Nepomuku. Z toho cyklická OP proběhne 6. dubna 2019.
Cyklické školení je určeno pro držitele kvalifikace rozhodčí, kterým končí nebo skončila
platnost osvědčení před rokem 2014 včetně. Dále se školení zúčastní i rozhodčí s platnou
kvalifikací.
Svoji účast potvrdí uchazeči elektronicky na adresy osh.plzenjih@volny.cz
a
zbysek.hasic@gmail.com nejpozději do 22. března 2019 ve tvaru: Jméno a příjmení, SDH,
datum narození.
Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 11/19
30. 1. 2019
Zajistit projednání OZ školení R v Ps na jednání VV.

Odpovídá/odpovídají
Z. Zuber
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Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 12/18
22. 3. 2019
Přihlásit se na školení rozhodčích.
Ad8) Sešit VR 2019 byl zpracován vedoucím OR.
Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 13/19
15. 1. 2019
Zveřejnit na webových stránkách OSH PJ.

Odpovídá/odpovídají
Rozhodčí, nováčkové

Odpovídá/odpovídají
Zbyšek Zuber

Ad9) Vedoucí OR seznámil přítomné s pozvánkou na odborný seminář vedoucích OORR a
KORR, které se bude konat ve dnech 23. - 24. února v CHH Přibyslav.
Dále členové byli seznámeni s termínem pro konání zkoušky Hasič I. stupně, která se uskuteční
dne 22. února 2019 od 16. 00 hodin v CHH Přibyslav.
Členové rady byli seznámeni s plánem činnosti KORR na rok 2019.
COP držitelů RMŘP proběhne 16. února 2019 od 09.00 hodin na zasedací místnosti SDH
Nepomuk.
OR byla seznámena s informacemi z OSH PJ a KSH Pk.
Termíny odborné přípravy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Školicím středisku
Třemošná je zveřejněna na portálu HZS Pk. Termíny OP na ÚO Plzeň jsou již známé a zatím
nejsou zveřejněny.
Vedoucí rady podal informaci o neúčasti p. Cíny na jednáních rady.
Rada projednala požadavky na opravy a pořízení prostředků pro obsluhu časomíry.

Porada 9. 1. 2019
Termín plnění úkolu
Úkol č. 16/19
5. 2. 2019
Informovat velitele okrsků o COP RMŘP.

Odpovídá/odpovídají
Zbyšek Zuber

Datum: 9. ledna 2019
---------------Zbyšek Zuber v. r.
zapisovatel
Datum: 9. ledna 2019
---------------Stanislav Novotný v. r.
ověřovatel

Datum: 9. ledna 2019
---------------Jaroslav Kolář v. r.
ověřovatel

