
Zpráva o činnosti odborné rady velitelů okresu Svitavy v roce 2011 

Odborné rada velitelů okresu Svitavy je tvořena 17ti členy – 16 zástupců jednotlivých 
okrsků SDH okresu Svitavy a zástupce hasičského záchranného sboru Svitavy. Prvního a druhého 
jednání se účastnil i starosta našeho okresního sdružení. 

Pro letošní rok byly naplánovány schváleným plánem práce 4 jednání rady. Všechna jednání 
proběhla v plánovaných termínech s průměrnou účastí 55% jejich členů (účast na prvním jednání 
70%, druhém 47%, třetím 41% a čtvrtém 62%). 

Na prvním jednání proběhlo schválení plánu práce pro rok 2011, dále byly podány 
informace ohledně školení pro jednotky kategorie JPO II, III a V, informace o nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, informace o školení obsluhy motorových a rozbrušovacích pil, byl předložen termínovník 
soutěží v okrese Svitavy a stanoven termín druhého kola soutěže v požárním sportu. Dále byli 
upozorněni členové rady o stanovených podmínkách pro provádění ukázek hasičské techniky ze 
strany HZS. Tohoto jednání se zúčastnilo 70% členů. 

Druhé jednání rady proběhlo bez účasti vedoucího ORV, který se omluvil pro rodinné 
důvody. Byla zde zhodnocena školení jednotek JPO II, III a jednotliví členové rady podali 
informace o probíhajících prvních kolech soutěže v PS. Dále podány informace o konání II kola 
této soutěže, projednány její organizační pokyny a rozlosováno pořadí pro jednotlivé okrsky. 
Rovněž byly předány informace o změnách v termínech konání soutěže Okresní liga 
a připomenuta povinnost pro sbory, v případě využívání dotací pro SDH, vést podvojné účetnictví. 
Druhého jednání se zúčastnilo 47% členů rady. 

Třetí jednání proběhlo za účasti 7 členů rady, což je 41% členů. Na programu bylo 
zhodnocení všech kol soutěží v požárním sportu. Zástupce HZS Svitavy mjr. Čermák seznámil 
přítomné členy se statistikami událostí, s poznatky z odborné přípravy jednotek PO, dále byli 
všichni přítomní upozorněni na blížící se konec termínu podání žádostí o dotace pro jednotky PO. 
Jednotliví členové rady podali informace o stavu techniky ve svých sborech. Na závěr vedoucí 
odborné rady opětovně informoval o rezignaci na svoji funkci ke konci roku 2011. 

Poslední, čtvrté jednání proběhlo za účasti 11 členů rady, což je 62% účast. Jednání 
probíhalo dle schváleného plánu práce a pouze se doplnilo o volbu nového vedoucího ORV a jeho 
zástupce. Novým vedoucím ORV se stal p.Miroslav Vacek, na místo zástupce ORV byl zvolen 
p. Josef Švec. Na závěr byly stanoveny termíny pro jednání v roce 2012. 

 

Zápisy ze všech těchto jednání byly pravidelně rozesílány všem členům rady, kteří měli 
zájem a poskytli k dispozici svoje e-mailové adresy. Ostatní se ze zápisy mohli seznámit na OSH. 
V letošním roce se nepodařilo zajistit, aby docházelo k pravidelnému zveřejňování zápisů na www 
stránkách OSH Svitavy, nicméně je snaha o zlepšení této situace. Rovněž mám připomínky ke 
zveřejňování akcí pořádaných jednotlivými stupni SHČMS. Na stránkách okresního sdružení 
nebyly zveřejněny informace např. o setkání zasloužilých hasičů ve Skutči apod. 

Tolik o činnosti odborné rady velitelů za okres Svitavy.  

za ORV Svitavy 
František Skácel 


