
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 28.2.2012 od 16 hod.,  a dále aktivu okrskových velitelů a 

velitelů JPO II., III. ze dne 28.2.2012 od 17 hod. 
 

Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J., Šogor P., Fila J., Trsek D., Kučera R. 

 

host – Frána J., Foldová A. 

                  

omluveni – Sak J.  

 

ostatní přítomni dle prezenční listiny 

 

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV + příprava aktivu okrskových velitelů 

 

2) přivítání přítomných velitelů a hostů na aktivu v Kaznějově provedl p. Hanus K. 

 

3) seznámení s odbornou přípravou JPO pro rok 2012 provedl p. Kučera R. 

 

- Stanovené termíny cyklické a zákl. odborné přípravy velitelů a strojníků JPO v roce 2012: 

 

JPO II., III. – dne 10. – 11.3.2012  - Kaznějov 

JPO V. – dne 7. - 8.4.2012  -  Kaznějov 

 

- pozvánky na odbornou přípravu velitelů a strojníků JPO budou nebo jiţ jsou zaslány na OÚ 

nebo MěÚ příslušných obcí 

- odborná příprava velitelů a strojníků JPO bude v roce 2012 opět probíhat teoretickým a 

praktickým výcvikem 

- příspěvek na stravu ze strany účastníků odborné přípravy je 100,- Kč na osobu/za den 

- 8.4.2012 proběhnou od 12 hod. v HZ Kaznějov zkoušky odbornosti Hasič II., III. a 

odbornosti Strojník, Velitel (uchazeče k provedení zkoušky je třeba nahlásit na OSH PS) 

 

JPO II., III.,V. – duben 2012 – základní specializační kurz pro obsluhu motorových 

řetězových pil v délce 68 hod. na HZS PS Plasy (důleţité je vystrojení a vybavení účastníků 

pracovními pomůckami), účastníky je třeba nahlásit (p. Kučerovi nebo p. Livinkovi, nebo na 

HZS PS Plasy) nejpozději do 12.3.2012, další podrobnosti ke kurzu jsou vyvěšeny na 

stránkách OSH PS 

 

4) plán práce ORV OSH PS na rok 2012 seznámil p. Hanus K. 

 

5) okresní kolo v poţ. sportu proběhne dne 10.6.2012 v Plzni, v areálu 33. ZŠ  

 

- postup druţstev muţů a ţen – podmínkou je účast na příslušném okrskovém kole v poţ. 

sportu nebo nominace druţstva příslušným okrskem (bliţší podmínky účasti společně s OZ 

okresní soutěţe budou vyvěšeny na stránkách OSH PS do konce měsíce březen 2012) 

- přihlášky na okresní kolo v PS nejpozději dodat na OSH PS do dne 6.6.2012 do 15.00 hod. 

- ţádost ORV na velitele okrsků o pomoc při pořádání a organizaci okresního kola 

 



 

6) vyhodnocení Standarty okrsků za rok 2011:  

 

- 1.   místo – okrsek Ledce                                 – 26400 bodů 

- 2.   místo – okrsek Plasy                                  – 23600 bodů 

- 3.   místo – okrsek Nýřansko                           – 23500 bodů 

- 4.   místo – okrsek Dolany                               – 18400 bodů 

- 5.   místo – okrsek Vochov + Město Touškov – 15300 bodů 

- 6.   místo – okrsek Krsy + Pernarec                 – 14700 bodů 

- 7.   místo – okrsek Dobříč                                – 14100 bodů 

- 8.   místo – okrsek Koţlany + Chříč                 – 13800 bodů 

- 9.   místo – okrsek Manětín + Bezvěrov           – 13500 bodů 

- 10. místo – okrsek Všeruby                              – 12500 bodů 

- 11. místo – okrsek Dolní Bělá                          – 11500 bodů 

- 12. místo – okrsek Kralovice                            –  7000 bodů 

- 13. místo – okrsek Ţihle + Bílov                      –  5000 bodů 

- 14. místo – okrsek Hromnice                            –  2400 bodů 

 

- vítězství ve Standartě okrsků OSH PS za rok 2011 bude oceněno nákupem sady pohárů pro 

okrskovou soutěţ vítězného okrsku v následujícím roce 2012 a to ve finanční hodnotě do 

2.000,- Kč (uvedené ocenění vítězného okrsku bude probíhat i v následujících ročnících 

Standarty okrsků OSH PS) 

- vítěznému okrsku Ledce byla na val. hromadě okrsku předána plaketa za vítězství ve 

Standartě okrsku v roce 2011 

 

7) podmínky pro vyhodnocení Standarty okrsků na rok 2012 – seznámil p. Hanus K. 

 

- upozornění na souhrnné zasílání výsledků a zpráv z celého okrsku, které slouţí jako podklad 

pro vyhodnocení Standarty okrsků  

- bude vše vyvěšeno na stránkách OSH PS – zodpovídá K. Hanus 

 

8) Různé + Diskuze: 

 

- p. Frána J. – termíny akcí mládeţe  

 19. – 20.5.2012 – Plamen – Všeruby 

27.5.2012 – Memoriál V. Fránové – dorost - Plzeň Košutka 

24. – 25.3.2012 – školení rozhodčích mládeţe - Ledce 

- ţádost p. Frána o stanovení termínů okrskových kol v poţárního sportu jednotlivých okrsků 

mimo uvedené akce  

- p. Kučera R. – krajské kolo v poţárním sportu – proběhne dne 23.6.2012 v Plzni – zajišťuje 

náš okres Plzeň sever 

- p. Plasčiak – příspěvek od odborné rady CO 

- pí. Foldová – dopis od HZS Plzeňského kraje, ze strany plk. Ing. Pavlas, který je věnován 

základní odborné přípravě velitelům a strojníkům JPO II. a III. (dopis bude vyvěšen na 

stránkách OSH PS) – moţnost připomínek ohledně průběhu a termínů základní odborné 

přípravy velitelů a strojníků JPO II. a III.  do 31.3.2012 na OSH PS k rukám pí. Foldové 

- pozvánka pro všechny velitele JPO na prohlídku výcvikového tábora okrsku Nýřansko ve 

dnech 15. – 17.6.2012 

 

5) Závěr 



                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek 

 


