
Zápis
     ze společného jednání starostů OSH  a KRV  Pardubického kraje

ze dne 13.2.2012 v Pardubicích

Přítomni: 
OSH Svitavy: Jiruše, Bidmon , Vacek
OSH Chrudim: Horáček, Šulc, Stará 
OSH Ústí nad Orlicí: Kubík
OSH Pardubice: Tomášek, Košťálová 
       
    Program jednání:      
1)  Zahájení a seznámení s programem
2)  Krajská soutěž PS
3)  Soutěž dorostu 
4)  Schválení ocenění
5)  Dotace z Pak
6)  Jednání KRV
7)  Diskuze
 
Ad 1)  Starosta KSH zahájil jednání, seznámil přítomné s programem

Ad 2)   Krajský starosta seznámil jednání s okolnostmi, které nastaly, a dal ke zvážení změnu  
            místa konání soutěže PS 
            Jednohlasně bylo schváleno místo konání soutěže PS v Otradově.

Ad  3)    Okresy  předloží  do  konce  března  počty  dorosteneckých  družstev,  která  se  budou 
účastnit 
           společných okresních a krajského kola v Mladkově.
           Zatím se připravuje návrh, že v sobotu by se účastnila pouze družstva a v neděli, 
           by se přidali jednotlivci.

Ad 4)   Předložená ocenění byla schválena. 

Ad 5)   Doporučení zamyslet se nad pravidly rozdělení krajských dotací – končí smlouva - 
pro následující rok se budou muset vypracovat nová pravidla o přidělení dotací (můžou 
zůstat i stávající pravidla)

Ad 6)  Pan Šulc přednesl zprávy z ÚORV a řídil jednání KRV :

  Některé HZS neprojednávají poplachové plány s JPO
  MČR –  Bludov u  Plzně ve  vyprošťování  za  účastí  JSDH – nutné připravit 

družstvo za kraj (bohužel zatím je hodně nesrovnalostí)
  Na příští jednání bude přizván pan Ivo Oprchalský 



  MČR  PS v Uherském Hradišti společné HZS a SDH 31.8. – 2.9.2012
 Bude hrazen pouze oběd a družstvo dostane na soutěžícího příspěvek 100 Kč 
  na ubytování.
 Vše si jinak hradí družstva sama. ( max. 2 400 Kč)

 Firma Pavliš Hartman – certifikované pojistky
 VPO – zrušena
 Propagovat  akci  –  daruj  krev  s hasiči  a  prodej  žlutých  kytiček  na  boj  proti 

rakovině
 Dát důraz na schůzovou činnost a její provázanost směrem dolů ke členům
 Plnit  odbornosti  hasičů  a  nerozlišovat  členy  SDH  a  JSDH  –  dát  důraz  na 

pořadovou přípravu 
a vystupování

 Je třeba zohlednit kulturně výchovnou činnost
 ÚHŠ přistoupily  na  odbornou výuku pro  strojníky a  velitelé  o  víkendech  – 

problémy s uvolněním ze zaměstnání
 Z toho vyplývá zamyslet se i nad konáním velitelských dnů a s tím související 

plán výcvikového sportu- na stránkách www.dh.cz (viz příloha)
  JPO II.  a  JPO III.  mají  možnost  v rámci  přípravy mít  stáž  na  stanici  HZS 

(pouze přes den)
  Financování – údržba zbrojnic z peněz na výstavbu obcí

                     zařízení zbrojnic z peněz na PO ochranu
 Kemp ( školení) rozhodčích CTIF v Bílých Poličanech 30.-31.3.2012
 Doporučení – rozhodčí instruktor by neměl rozhodovat soutěž bez přetlakového 

ventilu (nehlásit se k takovéto úpravě)
 Požární sport je zařazen do Sportovního svazu.
 Při vzdělávání členů je možné využít materiál, který je na příslušných stanicích 

HZS
 Seznam  rozhodčích  soustředit  u  pana  Libora  Duška  –  kontakt 

libor.dusek@pak.izscr.cz
 Projednat  společné  proškolení  R  Instruktorů  PS  ve  vysokém  Mýtě-  zajistí  

p. Šulc
 Testy  pro  rozhodčí  jsou  na  stránkách  odborného  učiliště  v Brně  (www. 

oupobrno cz)
 Byl podán požadavek, zda by se dal zhotovit odznak pro rozhodčí PS (jako má 

mládež)
 Výzva pro rozhodčí na MČR – asi přihlášených 80,  z nichž bude provedena 

nominace

Ad 7)  Příští krajská porada bude v Čisté v okrese Svitavy  společná i s krajskými radami.

V Pardubicích 13.3.2012
Zapsala: Košťálová Hana

http://www.dh.cz/

