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

Zápis z jednání okrskových velitelů a odborné rady
Doba zasedání:

3. února 2018 od 09.00 hodin

Místo zasedání:

zasedací místnost HZ SDH Starý Plzenec

Svolavatel:

Josef Černý, starosta

Způsob svolání:

pozvánkou

Průběh zasedání:
Zahájení
o Jednání zahájil Josef Černý
o Prezenční listina OR tvoří přílohu tohoto zápisu.
Program
1. Zahájení
2. Informace z činnosti SH ČMS (společný blok se starosty okrsků
3. Vyhodnocení odborné přípravy v roce 2017
4. Zabezpečení odborné přípravy v roce 2018
5. Vyhodnocení soutěží v roce 2017
6. Zabezpečení soutěží v roce 2018
7. Diskuze
8. Závěr

Projednané body jednání
Ad1) Starosta přivítal velitele a starosty okrsků OSH Plzeň - jih.
Ad2) Ve společném bloku byli funkcionáři informováni o situaci na KSH Pk, informace o
úniku informací, polopravd k finanční kauze KSH. Dále seznámil o inkasu členských příspěvků
a zpracovaném hlášení jednotlivých SDH. Sbory, které mají ještě požadavek na výrobu razítka
SDH, nahlásí nejpozději do 11. února 2018 na kancelář OSH.
Porada 3. 2. 2018
Termín plnění úkolu
Úkol č. 01/OV
19. 2. 2018
Zajistit odeslání chybějících ročních hlášení za rok 2017

Odpovídá/odpovídají
Starosta a velitel sboru

Porada 3. 2. 2018
Termín plnění úkolu
Úkol č. 02/OV
11. 2. 2018
Zajistit nahlášení objednání nového razítka.

Odpovídá/odpovídají
Starosta sboru
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Ad3) Bylo konstatováno, že účast na odborné přípravě v roce 2017 nevybočila mimo
standart, který je již několik let neměnný. Na kurzy velitelů, strojníků a specializační kurzy se
účastníci přihlašují na portálu HZS Pk přes velitele jednotek, kteří mají do databáze přístup.
Ad4) Kurzy odborné způsobilosti v letošním roce proběhnou na hasičských stanicích
územního odboru a ve ŠS Třemošná a ŠVZ Brno – středisko Zbiroh. Do všech kurzů se budou
muset zájemci přihlásit pomocí elektronického formuláře. Do tohoto formuláře by měli mít
přístup všichni velitelé jednotek. Všechny kurzy najdete na webových stránkách HZS Pk.
Pro letošní rok připravila ORR dokument Výcvikový rok 2018, který je ke stažení na webových
stránkách OSH Pj.
Termíny jarních a podzimních velitelských dnů se musí nahlásit nejpozději do 1. března 2018.
Vše lze poslat i elektronicky na adresy osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
Odborná rada se dohodla, že na jarních velitelských dnech budou proškolena tyto témata:
1. Metodický list č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením.
2. Metodický list č. 33 kapitoly P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem.
3. Metodický list č. 26 kapitoly P Požáry skládek tuhých odpadů.
Témata budou proškolena členy rady.
Porada 3. 2. 2018
Termín plnění úkolu
Úkol č. 03/OV
1. 3. 2018
Nahlásit termíny JVD a PVD okrsku.

Odpovídá/odpovídají
Starosta a velitel okrsku

Ad5) V loňském roce jsme neobdrželi od všech okrsků termíny okrskových kol, dále jsme
neobdrželi kopie přihlášek, výsledky a celkovou zprávu z okrskových soutěží. Soutěže
neproběhly ve všech okrscích.
Termíny okrskových soutěží včetně odevzdání organizačního zabezpečení soutěže se musí
nahlásit a odevzdat nejpozději do 1. března 2018. Vše lze poslat elektronicky na adresy
osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
Ad6) OZ soutěží pro pořádání prvních a druhých kol jsou schválena VV OSH. Nejbližších
dne se objeví na webových stránkách OSH.
Základní kola proběhnou nejpozději do 31. července 2018 v disciplínách Ps nebo Ks. OZ
základních kol dodají velitelé okrsků nejpozději do 1. března 2018. Výsledkové listiny
ze základních kol včetně kopií přihlášek jednotlivých družstev a zprávou o soutěži v požárním
sportu budou zaslány na předepsaných formulářích (k dispozici na webu www.oshpj.cz) na
OSH PJ do 1. srpna 2018. Vše lze poslat i elektronicky na adresy osh.plzenjih@volny.cz a
zbysek.hasic@gmail.com.
I. kolo v Ps, proběhne 19. května 2018 na ZŠ v Přešticích v disciplínách štafeta 4 x 100 m a PÚ
(dva pokusy).
I. kolo v Ks proběhne 8. září 2018 na fotbalové hřišti ve Dvorci u Nepomuku v disciplínách
štafeta 7 x 50m a PÚ. Přihlášky zaslat na kancelář nejpozději do 25. srpna 2018.
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Porada 3. 2. 2018
Termín plnění úkolu
Odpovídá/odpovídají
Úkol č. 04/OV
1. 3. 2018
Starosta a velitel okrsku
Nahlásit termíny soutěže okrsku. Odevzdat organizační zabezpečení soutěže.

Ad7)
Vedoucí rady seznámil přítomné s kurzem pro rozhodčí Ps, který se uskuteční 7. -8. dubna na
HZ ve Starém Plzenci. Přítomní byli požádáni o spolupráci v otázce účasti dostatečného počtu
rozhodčích na okresních soutěžích dětí a dospělých. Dále byla podána informace o současném
stavu dorosteneckých kolektivů.
Organizační zabezpečení, se kterými byli okrskoví velitelé seznámeni, budou zveřejněny na
webových stránkách.
Ad8) Vedoucí rady poděkoval přítomným za účast a požádal o plnění stanovených úkolů.

Datum: 3. února 2018
---------------Zbyšek Zuber v. r.
zapisovatel

