
Okresní sdružení hasičů ČMS, Lanškrounská 2, Svitavy 

Zápis ze schůze Odborné rady velitelů č. 001 ze dne 19. 2. 2014 
 

 

Stálé body jednání: 

1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání ORV 

2. Úkoly od ústředí SH ČMS 

3. Úkoly od HZS 

4. Zhodnocení událostí v okrscích – zásahy, námětová cvičení. 

 

Jednání ORV dne 19. 2. 2014. 

 

1. Schválení plánu práce na rok 2014. 

Byl projednán návrh plánu práce na rok 2014. Na žádost člena odborné rady byly posunuty termíny 

jednání ORV na pondělí. Byl doplněn stálý bod jednání - Organizační zajištění Mistrovství světa v PS ve 

Svitavách 2014. Poté byl návrh plánu všemi přítomnými členy ORV schválen. Platný plán práce je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

2. Školení v oblasti represe v prvním pololetí roku 2014. 

Zástupce HZS pan Horňák informoval o zásadních změnách v odborné přípravě v jednotkách. Odborná 

příprava bude probíhat v souladu se SIAŘ ze dne 27. 1. 2014. Dojde ke změnám v OP u velitelů a 

strojníků všech JPO  II - V. OP bude probíhat po stanicích dle hasebních obvodů. V březnu budou 

probíhat velitelské dny, na které si každý velitel přinese Osvědčení o odborné způsobilosti.  

 

3. Požárovost a výjezdy dobrovolných jednotek v roce 2013. 

členové rady byli seznámeni se statistikami výjezdů v roce 2013. Zástupce HZS upozornil na nutnost 

včas a řádně zpracovat Dílčí zprávy o výjezdu jednotky a zajistit její předání na HZS. Dále upozornil na 

nutnost vypracovat zprávu o výjezdu v případě, že jednotka vyjíždí na žádost starosty obce. 

 

4. Kalendář pohárových soutěží (okresní liga 2014). 

Starosta OSH podal podrobnou informaci o kalendáři pohárových soutěží, který je doplněn i o soutěže 

postupové a soutěže okresní ligy. Úrazy ke kterým dojde u soutěží zapsaných v kalendáři, jsou kryty 

pojistkou, kterou má sdružení - spolek s HVP, nebo u mládeže s Kooperativou. Doporučil také připojistit 

si pohárové soutěže (350 Kč/den). 

 

5. Příprava I kol (okrskových) v PS. 

4lenové rady byli upozorněni, aby do všech OZ soutěží vždy uváděli, že soutěž je organizována a řídí se 

Směrnicí hasičských sportovních soutěží ve znění od 1. 1. 2012. Je nutné aby okrsková kola proběkla 

nejpozději do 8. 6. 2014. Nejdéle do 11. 6. 2014  je nutné na OSH přihlásit postupující družstva do 

okresního kola, které proběhne 14. 6. v Kamenci. Krajské kolo bude letos v Jičíně 21. a 22.6. Mistrovství 

republiky pak 27. - 29.6 v Českých Budějovicích. 

 

6. Školení odbornosti „ Hasič II a III „ a rozhodčích P.S. 

Z časových důvodů nebylo projednáno. 

 

Zapsal: Miroslav Vacek 

 


