
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 27.02.2013 od 15.30 hod., a dále aktivu okrskových velitelů 

a velitelů JPO II., III. ze dne 27.02.2013 od 16.00 hod. 
 

Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J., Šogor P., Fila J., Sak J. 

 

omluveni: Trsek D., Kučera R.,  

 

host – Frána J., Foldová A. 

                  

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 hasičské zbrojnici SDH Kaznějov provedl 

p. Hanus K. 

 

3) Stanovené termíny cyklické a zákl. odborné přípravy velitelů a strojníků JPO v roce 2013: 

 

JPO II., III. – dne 9. – 10.3.2013  - Kaznějov 

JPO V. – dne 6. - 7.4.2013  -  Kaznějov 

 

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

příslušných obcí 

- odborná příprava velitelů a strojníků JPO bude v roce 2013 opět probíhat teoretickým a 

praktickým výcvikem 

- JPO II., III., V. – základní specializační kurz pro obsluhu motorových řetězových pil a 

základní kurz na nositele dýchací techniky pro rok 2013 – nahlásit u p. Kučery nebo p. 

Livinky 

 

 – připravované cvičení složek IZS okresu Plzeň – sever v roce 2013 – proběhne v rámci COP 

JPO II. a III. dne 10.3.2013 info ze strany p. Šogor P. (součinnost se složkami IZS) 

- Výcvikový rok 2013 pro JPO je vyvěšen na stránkách OSH PS  

 

4) – okresní kolo v pož. sportu 2013 proběhne dne 16.6.2013 na  stadionu ZŠ Plzeň – 

Skvrňany (přihlášky do 12.6.2013 zaslat na OSH PS do 15.00 hod., kdy bude provedeno 

rozlosování) 

- 22.6.2013 – krajské kolo v pož. sportu 2013 

- okresní soutěž – O pohár starosty OSH PS – nepostupová část soutěže, kdy budou je  

disciplíny 4 x 100 m, požární útok 

- žádost  ze stany ORV OSH PS o rozhodčí na okresní kolo v pož. sportu a technickou četu 

z jednotlivých okrsků 

- stadion v souč. době zamluven a žádost o spolupráci (překážky) s HZS Plzeňského kraje – 

zajistí Hanus Kamil 

5) rozeslána tabulka aktualizace techniky, výstroje a výzbroje jednotlivých JPO pro rok 2013 

odeslat do 28.02.2013 elektronicky – p. Kučera nebo p. Livinka 

 



6) vyhodnocení Standarty okrsků pro rok 2012:  

 

- vítězství ve Standartě okrsků OSH PS za rok 2012 bude opět oceněno nákupem sady pohárů 

pro okrskovou soutěž vítězného okrsku v následujícím roce 2013 a to ve finanční hodnotě do 

2.000,- Kč  

 

OKRSEK Dosažené body Odečet bodů C E L K E M Pořadí 

 
Ledce 32200 600 31600 1. 

 Nýřansko 31600 600 31000 2. 
 Plasy 27200 0 27200 3. 
 Vochov+Město Touškov 19000 900 18100 4. 
 Manětín+Bezvěrov 19200 2400 16800 5. 
 Dobříč 16200 600 15600 6. 
 Všeruby 15400 300 15100 7. 
 Kožlany+Chříč 14900 0 14900 8. 
 Dolany 12800 1200 11600 9. 
 Krsy+Pernarec 6600 300 6300 10. 
 Žihle+Bílov 4500 300 4200 11. 
 

Dolní Bělá 2000 900 

nehodnoceno - 

nedodány podklady v 

řádné termínu 

  

Hromnice 1500 1200 

nehodnoceno - 

nedodány podklady v 

řádné termínu 

  

Kralovice 1600 1800 

nehodnoceno - 

nedodány podklady v 

řádné termínu 

  

      - pro rok 2013 bude připravena nová tabulka k vyplňování ze strany okrsků k bodovému 

hodnocení soutěže 

- upozornění na včasné odevzdání výsledků do termínu určeného ORV OSH PS 

- upozornění na zapsání shodné činnosti jednotlivých SDH a to jak do výsledků soutěže 

Čestná standarta okrsku tak i do hlášení o činnosti SDH (doložené na OSH PS) 

 

8) Informace z KSH Plzeňského kraje a z Ústředí SH ČMS  

 

9) Různé + Diskuze: 

 

- pozvánka na Litoměřické hasičské slavnosti které proběhnou ve dnech       7. - 

8.6.2013 a propagační jízdu SHČMS, která povede i naším okresem Plzeň sever dne 

1.6.2013 v 8.30 hod. zastávka u hasičské zbrojnice v Kaznějově 

- pozvánka na 2.3.2013 - Reprezentační ples SH ČMS v Plzni – pořádá KSH Plzeňský 

kraj 

-  zaslat na kancelář OSH PS seznam akcí pořádaných jednotlivými SDH v roce 2013 

- pozvánka na den 21.03.2013 – veřejné zasedání Výkonného výboru OSH PS 



- dne4.5.2013 – pozvánka na Memoriál V. Fránové, který proběhne na HZS Plzeň 

Košutka 

- dne 25. – 26.5.2013 – pozvánka na okresní kolo ve hře Plamen které proběhne 

v Dolním Hradišti 

- pozvánka červenec x srpen – Úherce - na Sraz zasl. hasičů a funkcionářů okresu Plzeň 

sever 

 

 

5) Závěr 

                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek 

 


