
Zápis z jednání č. 01/2012 

 

Odborné rady velitelů OSH Svitavy 

 
 

Datum jednání:  13.2.2012 

Přítomno:  viz. presenční listina 

 

 

Program jednání: 1. Stálé body jednání podle schváleného plánu práce 

   2. Školení v oblasti represe v prvním pololetí roku 2012 

   3. Požárovost v roce 2011 

   4. kalendář pohárových soutěží a okresní ligy 2012 

   5. Příprava I. kol (okrskových) v PS 

   6. Školení odbornosti „Hasič II a III“ a rozhodčích pro PS 

 

 

ad 1. Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání. Ze zápisu nevyplývá žádný úkol 

pro členy rady. Rada dále schválila plán práce ORV pro rok 2012. 

 

ad 2. Zástupce HZS Ing. Čermák informoval přítomné členy o organizaci základních a cyklických 

školení pro velitele a strojníky JSDH v prvním pololetí roku 2012 v okrese Svitavy.  

- Cyklické školení velitelů JPO II a III  „V16“ bude probíhat v Hamrech ve dnech 27. a 28.2.2012. 

- Cyklické školení strojníků JPO II a III  „S8“ bude probíhat na stanicích HZS dne 29.2.2012. 

- Základní školení pro velitele JPO V  „V24“ bude probíhat ve Svitavách ve dnech 5. - 7. 3.2012. 

- Základní školení pro strojníky JPO V „S16“ bude probíhat ve Svitavách ve dnech 8. a 9. 3.2012. 

 Základní kurzy „V40 a S40“ v letošním roce organizovány nebudou. 

Kurz pro nové nositele dýchací techniky bude probíha ve dnech 16. a 17. 3.2012 ve Svitavách. 

Dále pan Čermák informoval o připravovaném školení pro jednotky předurčené pro zásahy při 

dopravních nehodách. Závěrem nás seznámil s novými pravidli pro poskytování státních 

neinvestičních dotací v roce 2012. Pan Kubík informoval o možnosti provádět některé části odborné 

přípravy po dohodě s veliteli stanic ve spolupráci s HZS. Velitelé stanic mohou také poskytnout 

vypracované podklady pro jednotlivá témata odborné přípravy. 

 

ad 3. Ing. Čermák informoval o vývoji zásahů. V roce 2011 bylo na Svitavsku 1019 událostí, z 

toho 156 požárů (zaznamenán nárůst), 252 dopravních nehod, 432 technická pomoc a 179 ostatní. 

 

ad 4. Členové rady vzali na vědomí předložený kalendáře pohárových soutěží a ligy v roce 2012.  

 

ad. 5 Členům rady se ukládá sdělit OSH co možná nejdříve termíny a místa konání I. 

„okrskových“ kol  soutěže v PS. 

Bylo provedeno rozlosování pořadí soutěžících družstev z jednotlivých okrsků na startu pro II. kolo 

(okresní) soutěže v PS, která se uskuteční dne 30.6.2012 ve Vítějevsi: 

 Startovní číslo muži:    Startovní číslo ženy: 

 1. Křenov     1. Morašice 

 2. Dolní Újezd    2. Staré Město 

 3. Litomyšl     3. Čistá 

 4. Čistá     4. Chornice 

 5. Svitavy     5. Moravská Třebová 

 6. Březová     6. Litomyšl 

 7. Morašice     7. Křenov 

 8. Moravská Třebová    8. Polička 



 9. Bystré     9. Dolní Újezd 

 10. Vítějeves     10. Bystré 

 11. Jevíčko     11. Borová 

 12. Městečko Trnávka   12. Městečko Trnávka 

 13. Polička 

 14. Borová 

 15. Chornice 

 16. Staré Město 

 

ad. 6 Členové rady byli informováni o osobách oprávněných provádět školení rozhodčích pro 

požární sport. Jsou to pan Jiruše, pan Počka a pan Hutař. Osoby oprávněné pro školení odbornosti 

„Hasič II a III“ jsou pan Počka a pan Maiwald. 

 

 

Ve Svitavách dne 13.2.2012 

 

zapsal Ing. Miroslav Vacek 

 

 

 

 

 


